
Programul „Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor” 
 
 
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 
 
22-26 aprilie: 
 
Înscrierea gratuită a tuturor categoriilor de utilizatori; 
Diverse activităţi în cadrul programelor şi proiectelor derulate în secţiile şi filialele 
bibliotecii; 
„O carte pentru fiecare" - acţiune de distribuire vizitatorilor bibliotecii a unor cărţi 
primite ca donaţii din partea unor edituri şi persoane fizice; 
 
 
“Zilele bibliotecarului clujean” – ateliere de discuţii profesionale organizate în 
colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca şi Biblioteca 
"Valeriu Bologa" a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, 
şi Filialele Cluj ale  ANBPR şi ABR: 
 
23 aprilie: 
ora 9.00: Atelier profesional în cadrul proiectului „Centrul de excelenţă pentru 
adolescenţi”. 
Decernarea unor diplome de merit membrilor Filialei ANBPR Cluj cu realizări deosebite 
în anul 2012. 
 
25 aprilie: 
ora 9.00: Workshop – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj. 
 
26 aprilie: 
ora 9.00: Workshop – Biblioteca Universitară „Valeriu Bologa” a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj. 
 
 
Secţia de artă 
 
23 aprilie: 
ora 17.00 - vizionarea filmului Încercarea lui Sharp, în cadrul programului de vizionări 
Filmele lunii. 
 
 
Secţia pentru copii 
 
22 aprilie: 
ora 10.00 - întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă” 



ora 13.30 - întâlnire în cadrul proiectului „Ştii să te informezi?” 
ora 17.00 - Cerc de pictură 
 
23 aprilie: 
ora 10.00 - întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă” 
ora 11.00 - întâlnire în cadrul proiectului „Să creştem sănătoşi” 
ora 16.00 (grupa mică) şi ora 17.00 (grupa mare) - Cenaclul literar “Traian Brad” 
ora 17.00 - atelier cu tema „Cavaleri şi prinţese” în cadrul proiectului „Vreau să-mi 
citeşti!” 
 
24 aprilie: 
ora 10.00 - întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă” 
ora 13.00 - întâlnire în cadrul proiectului „Mari civilizaţii ale lumii” 
ora 17.00 - Cerc de pictură 
 
25 aprilie: 
ora 08.30 - întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste” 
ora 10.00 - întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste” 
ora 11.30 - întâlnire în cadrul proiectului „Scriitori români de ieri şi de azi” 
ora 16.00 - Cerc de origami 
ora 17.00 – „Ora poveştilor” 
 
26 aprilie: 
ora 10.00 - întâlnire în cadrul proiectului „Micul astronom” 
ora 12.30 - întâlnire în cadrul proiectului „Ştii să te informezi?” 
ora 17.00 – „Citesc o carte împreună cu copilul meu” 
 
 
American Corner 
 
23 aprilie: 
World Book Day - întâlnire a membrilor “Shorts Club” dedicată Zilei Internaţionale 
Cărţii 
 
24 aprilie: 
“Who Cares About This Planet?” - eveniment dedicat Zilei Pământului 
 
 
Colţul Francofon 
 
26 aprilie: 
“Geneviève Damas, écrire et jouer pour les jeunes” 
Întâlnire cu scriitoarea şi actriţa belgiană Geneviève Damas, care a primit în anul 2011 
“Prix Victor Rossel” şi în anul 2012 “Prix des cinq continents de la Francophonie” pentru 
primul său roman, “Si tu passes la rivière”. 
 



 
Sala de Referinţe şi Presă 
 
26 aprilie: 
Deschiderea expoziţiei de publicaţii dedicată Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. 
 
 
Filiala Kogălniceanu 
 
22 aprilie: 
Expoziţia de carte pe teme ecologice „Pledoarie pentru Pământ” 
 
23 aprilie: 
„Ziua Planetei Albastre”, activitate instructivă pentru elevi dedicată Zilei Pământului 
 
26 aprilie: 
„Grădina fermecată”, activitate de cunoaştere a mediului inconjurător prin intermediul 
unor poveşti 
 
 
Filiala „Traian Brad” 
  
23 aprilie: 
ora 10.00 – Cartea care te alege - atelier interactiv 
ora 14.00 - Oră de lectură la bibliotecă 
 
24 aprilie: 
ora 17.00 – Ora poveştilor 
ora 18.00 – Clubul mămicilor 
 
25 aprilie: 
ora 17.00 – O seară de poveste 
 
26 aprilie: 
ora 11.00 - Sesiune de instruire în cadrul proiectului InfoNet pentru copii – navighează în 
siguranţă pe Internet. 
 
 
Filiala Zorilor 
 
24 aprilie: 
Ora poveştilor 
Atelier de creativitate 
 
 
 



Biblioteci publice din judeţul Cluj 
 
Biblioteca Municipală Dej 
 
Expoziţie de carte la împlinirea a 120 de ani de la moartea omului politic, publicistului şi 
scriitorului George Bariţiu; 
Vizite la sediul bibliotecii. 
 
 
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda 
 
Festivitatea de premiere la încheierea proiectului "Curs de jurnalism online"; 
Atelier de lectură intergeneraţională în cadrul proiectului "Vreau să-mi citeşti". 
 
 
Biblioteca Municipală „Astra” Câmpia Turzii 
 
Vizite colective efectuate de către elevii de la Şcoala nr.2 (Avram Iancu); 
"Atelierul de lectură pentru tineri”; 
Expoziţie de pictură; 
Tur virtual prin muzeele din România şi Europa. 
 
26 aprilie: 
ora 10.00  - Deschiderea oficială a Bibliotecii Municipale “Astra” Câmpia Turzii. 
 
 
Biblioteca Comunală Apahida 
 
 “O carte-n dar” – oferirea de cărţi cititorilor, cărţi primite ca donaţie de la persoane 
fizice; 
 “Cum să protejăm mediul înconjurător”; 
 “Citim şi ascultăm poveşti în bibliotecă” – atelier de lectură. 
 
 
Biblioteca Comunală Fizeşu Gherlii 
 
Vizita claselor I-IV la bibliotecă - prezentarea colecţiilor pentru copii, a lecturilor 
obligatorii; 
Vizita copiilor clasei pregătitoare a Şcolii din Fizeşu Gherlii - familiarizarea celor mici cu 
serviciile de bibliotecă; 
Expozitie de publicaţii cu noile apariţii pentru copii. 
 
 
Biblioteca Comunală Iclod 
 



 “Traista cu poveşti – lectura îmbogăţeşte, nu dăunează” – oră de lectură; 
 “Prietena mea dragă: Cartea ” – prezentarea celor mai îndrăgite personaje ale cărţilor 
citite şi discuţii despre ele; 
 “Lumea fantastică a copilăriei” – videoproiecţie pentru preşcolarii şi elevii şcolilor din 
comună. 
 
 
Biblioteca Comunală Jucu 
 
 “Biblioteca primeşte vizitatori”: familiarizarea copiilor din comună cu serviciile de 
bibliotecă; 
Expoziţie de fotografii şi obiecte vechi; 
 “Să citim o poveste”: oră de lectură; 
Vizionare de filme pentru copii; 
“Cum ne comportăm”: vizionare de filme pentru toţi utilizatorii bibliotecii. 
 
 
Biblioteca Comunală Mărgău 
 
“O Sărbătoare a Cărţii”- lectura generaţiei tinere; 
“Bucuria Primăverii” - concurs de poezie şi desen; 
Expoziţie de carte cu cele mai intersante publicaţii, iar la sfârşitul acesteia, premierea 
celui mai iscusit cititor. 
 
 
Biblioteca Comunală Săvădisla 
 
Vizite ale elevilor din şcolile aparţinătoare; 
Expoziţie de carte pentru copii. 
 
 
Biblioteca Comunală Ţaga 
 
“Biblioteca - centru de informare, educare, recreere, comunicare”; 
“Bunele maniere” -  prezentare PP, urmată de un concurs pe această temă; 
“Lumea mirifică a poveştilor” - expoziţie de carte, urmată de citirea unei poveşti; 
Vizionare colectivă. 
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