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Programul Zilelor Bibliotecilor de Cartier 

ediţia  XXIV 

26-30 octombrie 2020 
 

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

 

Luni, 26 octombrie 

ora 17.00  (Secția pentru copii) 

Vamos a la biblioteca! - Activitate on-line în limba spaniolă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 11 

și 13 ani 

 

ora 17.00 (Secția pentru adolescenți)  

Atelier de Robotică - Activitate susţinută de către voluntarii bibliotecii; pentru copii şi adolescenţi cu 

vârsta cuprinsă între 10-13  ani 

 

Concurs on-line – Recunoașteți autorul (Sala multiculturală) 

 

Marți, 27 octombrie 

ora 15.00 (Secția pentru adolescenți)  

EcoTeens - atelier on-line de ecologie creativă pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12-

25 de ani 

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul Cenaclului literar „Traian Brad” - activitate on-line 

 

Concurs online – Recunoașteți autorul  (Sala multiculturală) 

 

Miercuri,  28 octombrie 

ora 11.00 (American Corner)  

Storytelling Hour – activitate on-line de lecturare a unor povești în limba engleză, pentru preșcolari  

 

ora 16.00  

Concurs de cultură generală – Activitate on-line pentru adolescenți și tineri cu vârsta cuprinsă între 

14 și 25 ani (Secția pentru adolescenți) 

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Curiozități despre creier - Activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 10 ani 

 

ora 17.00  

Géraldine Elschner: Calul albastru – teatru  kamishibai on-line (Sala multiculturală) 
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Concurs online – Recunoașteți autorul  (Sala multiculturală) 

 

Joi, 29 octombrie 

ora 16.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul Cercului de origami – activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 

10 ani 

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Ora poveștilor –  activitate on-line de lecturare a unor povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 

și 7 ani 

 

Vizită virtuală la Sala multiculturală - activitate on-line  pe platforma Zoom, programări 

telefonice la 731 013293 (Sala multiculturală) 

 

ora 19.00  

Proiecția on-line pe pagina de Facebook a bibliotecii a filmului documentar Distanța dintre mine 

și mine, documentar românesc despre Nina Cassian, în cadrul programului KineDok  

 

ora 19.00 (Secția pentru adolescenți)  

Algoritmică în C++ – activitate on-line pentru copii şi adolescenţi cu vârsta de peste 12 ani, susţinută 

de către voluntarii bibliotecii  

 

Concurs online – Recunoașteți autorul  (Sala multiculturală) 

 

Vineri, 30 octombrie 

ora 14.00 (American Corner)  

Storytelling Hour – activitate on-line de lecturi interactive de poveşti în limba engleză pentru 

preșcolari 

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Povestea toamnei în jurul lumii –  activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani 

 

Concurs online – Recunoașteți autorul (Sala multiculturală) 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-430323 sau e-mail: bjc@bjc.ro 

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

 

Luni, 26 octombrie 

ora 17.00  
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Decor de toamnă - Atelier de creativitate ce se desfășoară în cadrul filialei și este destinat copiilor cu 

vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani  

 

Marți, 27 octombrie 

Prețuim cititorii (carte cadou pentru primii 10 utilizatori care împrumută publicații de la filială) 

 

ora 13.00 

Să exersăm limba engleză - Club de limba engleză ce se desfășoară on-line pe platforma Zoom și 

este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani  

 

Miercuri, 28 octombrie  

ora 14.00 

Să exersăm limba engleză - Club de limba engleză ce se desfășoară în cadrul filialei și este destinat 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani  

 

Vineri, 30 octombrie 

ora 13.00 

 Să exersăm limba franceză - Club de limba franceză ce se desfășoară în cadrul filialei și este destinat 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani  

 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-438 409 sau e-mail: zorilor@bjc.ro 

 

Filiala Kogălniceanu 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 7 

 

Luni, 5 octombrie  

Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți spun ce să citești! - Campanie on-line de promovare a lecturii 

prin  recomandări personalizate  

 

Împrumută un bibliotecar - activitate on-line de rezervare a unui bibliotecar pentru 30 de minute 

pentru a citi pe Zoom o poveste copiilor aflați în vacanță 

Necesită programare la numărul de telefon 0264-439 005 

 

Marți, 6 octombrie  

Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți spun ce să citești! – Campanie on-line de promovare a lecturii 

prin  recomandări personalizate  

 

Miercuri, 7 octombrie  

Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți spun ce să citești! – Campanie on-line de promovare a lecturii 

prin  recomandări personalizate  

 

 

mailto:zorilor@bjc.ro
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Joi, 8 octombrie 

 Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți spun ce să citești! – Campanie on-line de promovare a lecturii 

prin  recomandări personalizate  

 

Vineri, 9 octombrie  

Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți spun ce să citești! – Campanie on-line de promovare a lecturii 

prin  recomandări personalizate  

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-439 005 sau e-mail: kogalniceanu@bjc.ro 

 

Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 

                                      

Luni, 26 octombrie 

ora 14.00 

Poveștile toamnei – activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani 

 

Marți, 27 octombrie 

ora 15.00 

Robotul Edison, prietenul meu – oră de programare și demonstrații pentru copii cu vârsta cuprinsă 

între 8  și 14 ani. Activitatea va avea loc on-line, pe platforma Zoom 

 

Miercuri, 28 octombrie  

ora 15.00 

Robotul Edison, prietenul meu – oră de programare și demonstrații pentru copii cu vârsta cuprinsă 

între 8  și 14 ani. Activitatea va avea loc on-line, pe platforma Zoom 

 

ora 17.00 

Ora poveștilor – activitate on-line, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani 

 

Joi, 29 octombrie 

ora 18.00 

Ziua Internaţională a Internetului – Ce știu copiii despre Internet?. Quiz educativ pentru copii cu 

vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani 

 

ora 18.30 

Produsele naturiste și sănătatea, în sezonul rece  

Prezentare realizată de:  Daniela Iozsa, Consilier Life Care și Elena Olari, psiholog. Activitatea va 

avea loc on-line, pe platforma Zoom. 

 

 

Vineri, 30 octombrie 

ora 15.00 

Experimente pentru copii – distractiv, rapid, ușor, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani. 

Activitatea va avea loc on-line, pe platforma Zoom. 

 



5 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-565 784 sau e-mail: manastur@bjc.ro 

 

Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

 

Luni, 26 octombrie 

ora 18.00 

Zoomzet de poveşti la bibliotecă – activitate on-line de lecturi interactive de poveşti pentru copii cu 

vârsta cuprinsă între 4 și 8 ani 

 

Marți, 27 octombrie 

ora 10.00 

Zoomzet de poveşti la bibliotecă – activitate on-line de lecturi interactive de poveşti copii cu vârsta 

cuprinsă între 4 și 8 ani 

 

Miercuri, 28 octombrie  

ora 18.00 

Ora poveştilor în limba engleză – activitate on-line copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani 

 

Joi, 29 octombrie 

ora 17.00 

Ziua Internaţională a Internetului - Navigăm în siguranţă - Quiz educativ pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 10 și 14 ani 

 

Vineri, 30 octombrie  

ora 10.00 

Zoomzet de poveşti la bibliotecă – activitate on-line de lecturi interactive de poveşti copii cu vârsta 

cuprinsă între 4 și 8 ani 

 

Informații suplimentare la telefon: 0770 691 889 sau e-mail: grigorescu@bjc.ro 

 

Pe parcursul întregii săptămâni înscrierea la bibliotecă va fi gratuită! 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 


