Programul „Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor”
ediţia a XI-a
20-24 aprilie 2015
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
La sediul central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj
¾
Activităţi în cadrul programelor şi proiectelor derulate în secţiile şi filialele bibliotecii.
¾
Susţinerea primelor activităţi în cadrul ediţiei a 3-a a proiectului „Vreau să-mi citeşti!”.
¾
Sesiune de instruire în domeniul poveştilor digitale în cadrul proiectului „Agora
Culturală @ Biblioteca Ta”:
• 20-21 aprilie - instruirea bibliotecarilor-formatori;
• 22-23 aprilie - instruirea membrilor comunităţii;
• 24 aprilie - evaluarea sesiunii de instruire.
¾
„O carte pentru fiecare” - acţiune de distribuire gratuită vizitatorilor bibliotecii a unor
cărţi primite ca donaţii din partea unor edituri şi persoane fizice.
Secţia pentru copii
20 aprilie
ora 10.00 - „Micul astronom”
ora 14.30 - „Vreau să fiu un personaj de poveste”
21 aprilie
ora 10.00 - „Lumea apusă a cavalerilor şi prinţeselor”
ora 11.30 - „Lumea apusă a cavalerilor şi prinţeselor”
22 aprilie
ora 10.00 - „Lumea apusă a cavalerilor şi prinţeselor”
ora 11.30 - „Lumea apusă a cavalerilor şi prinţeselor”
ora 15.00 - „Să creştem sănătoşi”
ora 17.00 - Cerc de pictură
ora 18.00 - „Vreau să-mi citeşti!” - program de lectură intergeneraţională. Tema - Cartea ilustrată
23 aprilie
ora 16.00 - Cerc de origami
ora 17.00 - Ora poveştilor
24 aprilie
ora 12.00 - „Micul astronom”
ora 17.00 - Citesc o carte împreună cu copilul meu
Secţia de artă
20 aprilie
ora 17.00 - „Săptămâna muzicală - George Enescu” . Audiţii
ora 18.00 - „Personalităţile anului: Film - Federico Fellini”. Vizionarea filmului artistic
Amarcord
21 aprilie
ora 17.00 - „Săptămâna muzicală - John Winston Lenon” . Audiţii
ora 18.00 - „Personalităţile anului: Film - Anthony Quinn”. Vizionarea filmului artistic Van
Gogh

22 aprilie
ora 17.00 - „Săptămâna muzicală - Luciano Pavarotti” . Audiţii
ora 18.00 - „Personalităţile anului: Film - Stan Laurel”. Vizionarea filmului artistic Un prostănac
la Oxford
23 aprilie
ora 17.00 - „Săptămâna muzicală - Georg Friedrich Handel” . Audiţii
ora 18.00 - „Personalităţile anului: Film - Alain Delon”. Vizionarea filmului artistic Împotriva
Mafiei
24 aprilie
ora 17.00 - „Săptămâna muzicală - Maria Callas şi Elena Cernei” . Audiţii
ora 18.00 - „Personalităţile anului: Film - Sergiu Nicolaescu”. Vizionarea filmului artistic
Revanşa
American Corner
21 aprilie
ora 16.00 - Atelier de grafică
24 aprilie
ora 12.30 - Concurs dedicat Zilei Internaţionale a Pământului, tema: U.S. Geography
Filiala Kogălniceanu
20 aprilie
ora 12.30 - „Lectura la bibliotecă - Prietenii cărţilor”
ora 13.30 - „Ora de lectură - Cum se scrie o poezie”
21 aprilie
ora 13.00 - „Lectura la bibliotecă - Cărţile şi semnele” - atelier de confecţionat semne de carte
personalizate
22 aprilie
ora 13.00 - „Şcoala ludică”
ora 17.00 - „Ora poveştilor”
23 aprilie
ora 14.00 - „Şcoala ludică - Povestea cărţii”
ora 17.00 - vizionare film documentar „Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu”, de Nicolae
Mărgineanu
24 aprilie
ora 13.30 - „Ora de lectură - Ce să mai citim?”
Filiala Zorilor
20 aprilie
ora 12 - „Tentaţia lecturii II”
În judeţ:
Biblioteca Municipală Dej
20 - 24 aprilie
„Bucuria sărbătorilor de Paşte” - expoziţie
„105 ani de la moartea scriitorului Mark Twain” - expoziţie de carte
„Cartea va fi prietena mea” - activitate cu copii de la Grădiniţa Arlechino
„Cărţi pentru toate vârstele” - donaţie de cărţi pentru cititorii bibliotecii
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Biblioteca Municipală Gherla
20 - 24 aprilie
„Săptămâna Porţilor Deschise la Biblioteca Municipală Gherla” - vizite organizate şi prezentarea
ofertei de servicii de bibliotecă
Expoziţie de carte (noi apariţii) organizată în colaborare cu Librăria Gutenberg
Expoziţie de carte privind trecutul cultural al oraşului Gherla
21 aprilie
„100 de ani de la genocidul armean (1915-2015)”, activitate organizată în colaborare cu Uniunea
Armenilor din Romania - Filiala Gherla
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda
21 aprilie
Prima întâlnire a celei de a 3-a ediţii a proiectului „Vreau să-mi citeşti” - program de lectură
intergeneraţională
23 aprilie
Concurs de proză scurtă cu tema Lumea cărţilor
Biblioteca Comunală Câţcău
20 - 24 aprilie
Expoziţie de carte - titluri noi intrate în colecţiile bibliotecii
Vizionare de filme
Biblioteca Comunală Floreşti
20 - 24 aprilie
Expoziţie de carte - titluri noi intrate în colecţiile bibliotecii
21 aprilie
Întâlnire cu scriitoarea Ana Huţan;
23 aprilie
„Cartea pentru copii, o lume a magiei” - concurs de ghicitori, proverbe, zicători, poezii, poveşti,
cântece;
„Cartea în imaginaţia copiilor” - redactare, confecţionare, prezentare de carte.
24 aprilie
„Cititorii ne recomandă…” : activitate susţinută de elevi care prezintă celor interesaţi cărţile
citite de ei
„Curiozităţi din viaţa cărţilor”
Biblioteca Comunală Iclod
20 aprilie
Ziua filmului pentru copii
21 aprilie
Vizita copiilor preşcolari în spaţiul magic al cărţilor Biblioteca
22 aprilie
Să învăţăm să fim politicoşi - codul bunelor maniere pentru copii
23 aprilie
Ziua bibliotecarului român - bibliotecarul şi rolul lui în societate - dezbatere
24 aprilie
Ora poveştilor
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Biblioteca Comunală Măguri Răcătău
20 - 24 aprilie
Vizionări de filme pentru copii şi desene animate
Recitaluri de poezie
Biblioteca Comunală Săvădisla
20 - 24 aprilie
Expoziţie de fotografie cu portul popular din zona Călata
22 aprilie
Program educativ pentru copiii preşcolari
23 aprilie
Expoziţie de carte - titluri noi intrate în colecţiile bibliotecii
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