
 
 
 

 
 
 
 

Programul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor 

23 - 27 aprilie 2018 

  

  

Sediul central 
Calea Dorobanţilor nr. 104 

  

 
23-27 aprilie 
Biblioteci inedite 
Expoziție de fotografii cu biblioteci din întreaga lume 
 
Luni, 23 aprilie 
 
ora 8.00 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”; participă elevii clasei a II-
a de la Liceul Teoretic „Pro Deo” 
 
ora 9.00 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „O aventură în jurul lumii”; participă elevii clasei a III-a de la Şcoala 

Gimnazială „Horea” 
 
ora 9.00 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă elevii clasei I de la Şcoala 
Gimnazială Baciu 
 
ora 9.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
Întâlnire în cadrul proiectului „Despre filme şi cărţi”; participă elevii clasei a VII-a ai Şcolii 
Gimnaziale „Horea”  
 
ora 10.00 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „Să învăţăm să fim mai buni”; participă copiii din grupa mare de 
la Grădiniţa „Degeţica” 
 
ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
Atelier de quilling; participă pacienţi de la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, judeţul Cluj 
Locaţia: Secţia pentru adolescenţi 
 
ora 13.30 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „Să învăţăm să fim mai buni”; participă elevii clasei pregătitoare 
de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 



 
ora 13.30 (Secţia pentru adolescenţi) 
Ajutor la teme pentru adolescenţi - program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistenţă 
educaţională gratuită, individuală sau de grup, elevilor din clasele VII-XII 
 
ora 14.30 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul parteneriatului educaţional naţional „Prietenie... pe o... sfoară...”;  participă 
elevii clasei I de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 
 
ora 17.00 (Secţia pentru copii) 
Curs de chitară pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani 
 
ora 17.00 (Colecții speciale, Memorie și cunoaștere locală) 
Lansarea volumului “Departe și totuși aproape: fragmente din viața familiilor 
transnaționale”, autori: Iulia Elena Hossu și Viorela Ducu 
 
ora 18.00 (Secţia pentru copii) 
Lego Club pentru întreaga familie 
 
Marți,  24 aprilie 
 
ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
Curs de limba engleză, japoneză şi chitară, nivel începător, susţinut de către voluntarii 
bibliotecii, în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 
Locaţia: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 
 
ora 11.00 (Secția Împrumut pentru Adulți) 
Reciclezi și creezi - atelier de reciclare creativă destinat elevilor 
Locația: Sala Biblionet, parter 
 
ora 16.00 (American Corner) 
„eGraphic Club”, coordonat de artistul grafic Adrian Barbu; participă copii şi tineri  
 
ora 17.00 (Secţia pentru copii) 
Cenaclul literar „Traian Brad”; coordonat de scriitorul Victor Constantin Măruţoiu; participă copii 
cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani 
 
ora 17.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
Curs de limba spaniolă pentru adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani, nivel 
începător, susţinut de către voluntarii bibliotecii, în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii 
voluntar!   
Locaţia: Secţia pentru adolescenţi 
 
Miercuri,  25 aprilie 
 
ora 12.00 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „Marea Unire prin ochi de copil”; participă elevii clasei a VII-a de 
la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” 
 



ora 16.30 (Secţia pentru copii) 
Cursuri gratuite de programare pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, susținut de 
voluntarii Asociaţiiilor Etic şi Kids Go Tech 
Locația: Sala de lectură, etaj II, vest 
 
ora 17.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
EcoTeens – atelier de ecologie creativă pentru adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14-
25 de ani 
 
ora 17.00 (American Corner) 
„Storytelling Hour” - oră de lectură şi atelier de lucru pentru preşcolari 
 
ora 18.00 (American Corner) 
„English Conversation Club”, club de conversaţie pentru adulţi între 40 şi 60 de ani coordonat 
de Sorana Petruţa  
 
Joi,  26 aprilie 
 
ora 10.00 (Secţia pentru copii) 
Cu bebe la bibliotecă - program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 
 
ora 10.00 (Colecții speciale, Memorie și cunoaștere locală) 
Vizită la Casa memorială Liviu și Ioana Em. Petrescu, participă elevii clasei a VII-a de la Liceul 
Teoretic Creștin "Pro Deo" 
Locația: Aleea Peana 7 
 
ora 10.30 (Secţia pentru adolescenţi) 
Ora de lectură şi donaţie de presă, susţinute de către voluntarii bibliotecii în cadrul programului 
„Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!”,  
Locaţia: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Vârstnicului Cluj-Napoca 
 
ora 12.00 (foaier) 
Lansarea celei de-a V-a ediții a Concursului național de lectură Bătălia cărților  
 
ora 16.00 (Secţia pentru copii) 
Cercul de origami pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani 
 
ora 17.00 (Secţia pentru copii) 
Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 
 
Vineri,  27 aprilie 
 
ora 9.00 (American Corner) 
Atelier de lucru „American Holidays”; participӑ elevi ṣi profesori de la Liceul Teoretic „Avram 
Iancu” 
 
ora 10.00 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul proiectului „Micii ecologiști”; participă copiii din grupa mare de la Grădiniţa 
„Degeţica” 



 
ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
Curs de limba engleză, nivel avansat, susţinut de către voluntarii bibliotecii, în cadrul 
programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 
Locaţia: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 
 
ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 
Revizuirea fondului de carte din mini-biblioteca deschisă la Cabinetele Grupate de pe Aleea 
Băiţa nr. 9, realizată de voluntarii bibliotecii, în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii 
voluntar!” 
Locaţia: Cabinete Grupate, Aleea Băiţa nr. 9 
 
ora 14.30 (Secţia pentru copii) 
Întâlnire în cadrul parteneriatului educaţional naţional „Prietenie... pe o... sfoară...”;  participă 
elevii clasei I de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 
 
ora 14.30 (Secţia pentru adolescenţi) 
Ajutor la teme pentru adolescenţi - program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistenţă 
educaţională gratuită, individuală sau de grup, elevilor din clasele VII-XII 
 
ora 17.00 (Secţia pentru copii) 
Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 
 
24-26 aprilie sesiune de instruire a facilitatorilor pentru activități de literație în familie în cadrul 
proiectului european Family Literacy Works! cu participarea a 15 bibliotecari din județ 
 
Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere prealabilă. 
Informații suplimentare la telefon: 0264-430323 sau e-mail: bjc@bjc.ro 
 

 Filiala “Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 
Luni, 23 aprilie 
 
ora 10.00 
Întâlnire în cadrul proiectului “Povestea unei regine” - Regina Maria, 80 de ani de la trecerea 
în nefiinţă, participă elevii clasei I de la Școala “Horea” 
 
ora 12.00 
Întâlnire în cadrul parteneriatului educaţional naţional „Prietenie... pe o... sfoară...”;  participă 
elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială “Octavian Goga” 
 
ora 15.00 
Limba spaniolă pentru copii (7-14 ani) 
 
ora 16.00 - 20.00 
Intră în competiție cu jocul Fifa 18  (14 – 25 ani) 
 
Marți,  24 aprilie 
ora 10.00  



Cu bebe la bibliotecă -  program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 
 
Miercuri,  25 aprilie 
 
ora 16.00 - 20.00 
Intră în competiție cu jocul Fifa 18  (14 – 25 ani) 
 
ora 17.00 
Club de filosofie pentru copii 
Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 
 
ora 18.00 
Lego Club pentru întreaga familie 
 
Joi,  26 aprilie 
 
ora 16.00 
Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 
 
ora 17.00  
Clubul mămicilor şi al piticilor 
 
ora 18.00 
Atelier de quilling pentru copii şi părinţi 
 
Vineri,  27 aprilie 
 
ora 9.00 
Prima vizită la bibliotecă - participă elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială “Octavian Goga” 
 

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

  
 Luni, 23 aprilie 
 
ora 14.00 
În cadrul programului “Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” se desfășoară activitatea de digitizare 
presă veche, participă elevi voluntari de la Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” 
 
Marți,  24 aprilie 
 
ora 10.00 
Cu bebe la bibliotecă -  program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 
 
ora 18.00 
Lego Club pentru întreaga familie 
Lmilie  



Miercuri,  25 aprilie 
 
ora 10.00 
Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa mare de la Grădinița “Țăndărică” 
 
ora 12.00 
În cadrul programului “Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” se desfășoară activitatea de 
digitizare presă veche, participă elevi voluntari de la Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” 
 

ora 17.00 
Ora poveștilor - lecturare de povești pentru preșcolari Club pentru întreaga familie  
 
Joi,  26 aprilie 
 
ora 8.00 
Prima vizită la bibliotecă - participă elevii clasei I de la Liceul Teoretic „Apáczai Csere János” 
 
ora 14.00 
Întâlnire în cadrul proiectului ”Când personajele se-ntâlnesc” - Istorisiri despre Marea Unire; 
participă elevii clasei a V-a de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
 
ora 17.00 
Ora poveștilor în limba maghiară 
 
ora 17.00  
Ajutor la teme - Limba română pentru elevii de etnie maghiară 
 
Vineri,  27 aprilie 
 
ora 8.30 
Prima vizită la bibliotecă - participă elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială “Ştefan Micle” 
Feleacu 
 
ora 18.00 
Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 
  

  
Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere prealabilă. 
Informații suplimentare la telefon: 0264-438409 sau e-mail: zorilor@bjc.ro 
  

Filiala Kogălniceanu 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 7 

  
 Luni, 23 aprilie 
 
ora 15.00 
Întâlnire în cadrul proiectului „Clubul curioșilor”; participă elevii clasei Pregătitoare B de la 
Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca 



  
Miercuri,  25 aprilie 
 
ora 14.30 
Întâlnire în cadrul proiectului „Ne plac poveștile”; participă elevii clasei a II-a A de la Liceul 
teoretic „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 
 
ora 17.00 
Ora poveștilor - lecturare de povești pentru preșcolari  
 
Joi,  26 aprilie 
 
ora 12.30 
Întâlnire în cadrul proiectului „Clubul curioșilor”; participă elevii clasei a III-a B de la Colegiul 
Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca 
 
ora 17.00 
Atelierul de bricolaj Tainele hârtiei 
 
Vineri,  27 aprilie 
 
Întâlnire în cadrul proiectului „Școala ludică”; participă elevii clasei a III-a C de la Școala „Ioan 
Bob” Cluj-Napoca 
 
Informații suplimentare la telefon: 0264-439 005 sau e-mail: kogalniceanu@bjc.ro 
  

  

  
Pe tot parcursul săptămânii la sediul central și la filialele de cartier organizăm: 
- Prima vizită la bibliotecă: vizite colective ale elevilor, audiţii şi vizionări colective la secţiile 
pentru copii 
- Înscrieri gratuite pentru toate vârstele 
- O carte pentru fiecare - oferirea de cărţi în dar utilizatorilor bibliotecii 
 

  

  
Vă așteptăm cu drag! 

 


