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Programul Zilelor Bibliotecilor de Cartier 

ediţia  XXV 

25-29 octombrie 2021 
 

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

 

Luni, 25 octombrie 

ora 11.00 (Secția pentru adolescenți) 

SuperSeniori speaking english, nivel mediu 

Participă membri ai Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1, voluntar Alexandra Dranca 

 

ora 12.30 (Secția Împrumut pentru adulți) 

Club on-line de lectură 

Participă seniorii Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.1 

 

ora 15.00 (Secția pentru copii) 

Clubul de limba spaniolă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani 

 

ora 18.00 (Secția Împrumut pentru adulți) 

Club on-line de limba engleză pentru adulți, nivel începător 

 

 

 

Marți, 26 octombrie 

ora 12.00 (Secția Împrumut pentru adulți) 

Club de limba engleză pentru seniori, nivel începător 

Locația: Sala de curs, etaj III, centru 

 

ora 14.00 (Secția pentru copii) 

Clubul de limba engleză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani 

 

ora 14.00 (Secția pentru adolescenți) 

EcoTeens tomnatic – atelier de reciclare creativă 

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul Cenaclului literar „Traian Brad” coordonat de scriitorul Victor Constantin Măruțoiu  

Activitate dedicată copiilor cu vârsta între 10 și 14 ani 

 

ora 18.00 (Sala Multiculturală)  

Club on-line de lectură în limba maghiară pentru adulți 

 

 

Miercuri, 27 octombrie 

ora 11.00 (American Corner)  

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

Participă copii de la Grădinița „Magic Land One” 

 

ora 16.00 (Secția pentru copii) 

Curs de programare pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani 

 

ora 17.30 (Secția Împrumut pentru adulți) 

Bătălia cărților - club de lectură destinat adulților 

Locația: Sala de curs, etaj 7, centru 

 

ora 18.00 (Secția Împrumut pentru adulți) 

Cum răspundem plânsului bebelușilor și copilașilor – grup de suport pentru părinți 

Locația: Secția de artă, etaj V, est 

 

ora 18:00 (Secția de artă) 

Club on-line de conversație în limba italiană 
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Joi, 28 octombrie 

ora 10.00 (Secția pentru adolescenți) 

SuperSeniori speaking english, nivel avansat,  

Participanți membri ai Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1, voluntar Krista White 

 

ora 10.00 (Sala multiculturală) 

Violetta és Rigoletto - teatru kamishibai în limba maghiară pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani 

 

ora 14.30 (Secția pentru copii) 

Clubul de limba spaniolă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani 

 

ora 16.00 (Secția pentru copii) 

Cercul de origami pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani  

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

100 de povești, cu biblioteca să crești! – lecturare de povești pentru copii cu vârsta între 4 și 7 ani  

 

ora 17.30 (Secția de artă) 

Vizionarea filmului documentar Never happened / Nu s-a întâmplat nimic în cadrul Programului KineDok 

Locația: Secția de artă, etaj V, est 

 

 

Vineri, 29 octombrie 

ora 12.00 (Secția pentru adulți) 

Club de limba engleză pentru seniori, nivel începător 

Locația: Sala de curs, etaj III, centru 

 

ora 14.00 (American Corner)  

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

 

ora 14.30  (Secția pentru copii) 

Clubul de limba franceză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani 

 

ora 14.30 (Secția pentru adolescenți) 

Ajutor la teme clasa a V-a, limba engleză, voluntar Maria Felecan 

 

ora 15.30 (Secția pentru adolescenți) 

Ajutor la teme clasa a V-a, matematică, voluntar Ioana Gabor 

 

ora 16.00  (Secția pentru copii) 

Citesc o carte împreună cu copilul meu – activitate pentru întreaga familie 

 

ora 18.00 (Secția pentru adolescenți) 

Cerc de grafică și desen pentru adolescenți, voluntar Cristina Mierlă 

 

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

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

 

Marți, 26 octombrie 

ora 15.00  

Să exersăm limba engleză - club de limba engleză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani 

 

ora 18.00  

Club de lectură pentru seniori  

Locația: sediul filialei, strada Observatorului nr. 1 

 

Miercuri, 27 octombrie  

ora 17.00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! – lecturare de povești pentru copii cu vârsta între 4 și 7 ani  

 

Vineri, 29 octombrie 

ora 13.00 

Întâlnire în cadrul proiectului „Mari scriitori români pentru cei mici”  
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Participă elevii clasei a IX-a de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

  

ora 15.00 

Să exersăm limba franceză - Club de limba franceză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani  

 

 

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

 

Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18                              

Luni, 25 octombrie 

ora 17.00 

Descoperă Asia – atelier pentru adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14  și 18 ani 

 

Marți, 26 octombrie 

ora 17.00 

Robotul Edison, prietenul meu – oră de programare și demonstrații pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8  și 14 ani 

 

Joi, 28 octombrie 

ora 17.00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! – lecturare de povești pentru copii de 4-7 ani 

 

Vineri, 29 octombrie 

ora 18.00 

Suplimente alimentare și uleiuri esențiale, ajutor în stres, anxietate, depresie  

 

 

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

 

Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

 

Miercuri, 27 octombrie  

ora 18.00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! – lecturare de povești pentru copii cu vârsta între 4 și 7 ani  

 

Joi, 28 octombrie  

ora 18.00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! – lecturare de povești pentru copii de 4-7 ani 

 

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

 

Activitățile care au menționată locația se derulează cu prezență fizică, toate celelalte au loc în mediul on-line. 

 

 

 

 

Concursuri în derulare în această perioadă 

 

Cutreier Clujul 

Presupune parcurgerea unor trasee tematice cuprinzând obiective turistice din municipiu utilizând aplicația cu același nume. 

Regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile la www.bjc.ro. 

 

Concursul de fotografie Citește în Cluj  

Partener: Școala de fotografie Ciorchin 

Concursul se desfășoară pe Instagram, în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie 2021. 

 

 

Pe parcursul întregii săptămâni înscrierea la bibliotecă va fi gratuită! 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 

mailto:zorilor@bjc.ro

