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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII
PENTRU COPII ȘI TINERET
Ziua Mondială a Cărții Pentru Copii și Tineret se sărbătorește anual în întreaga
lume în data de 2 aprilie, ziua de naștere a marelui scriitor pentru copii Hans
Christian Andersen. Consiliul Internațional al Cărții pentru Copii, fondat în 1953, a
ales această zi pentru acțiuni de promovare a cărții pentru copii și tineret. Aceasta
înseamnă că în toate țările din lume, în preajma acestei zile, cartea pentru copii
este în atenția tuturor, și a celor mici și a celor mari. Peste tot se organizează
târguri de carte, expoziții cu vânzare, întâlniri cu scriitori și editori.
Pentru a omagia cartea pentru copii, Biblioteca Județeană a organizat de-a lungul
anilor:
-lecturi publice având ca invitați scriitori clujeni de carte pentru copii:
Florin Bican, Alex Moldovan, Ovidiu Pecican, Marcel Mureșan, Gabriela Leoveanu,
Victor Constantin Măruțoiu, Amedeia Neamțu, Constantin Cubleșan și alți
membrii ai Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România;
-lansări de carte pentru copii;
-întâlniri cu ilustratori de carte pentru copii, un colaborator fidel în acest sens
fiind domnul Adrian Barbu;
-lecturi publice realizate de actori ai Teatrului Puck;
-prezentări de carte din partea editurilor clujene;
-premierea celor mai fideli cititori copii. Copiii cu cele mai multe cărți citite întrun an erau recompensați cu premii și promovați ca un exemplu pentru ceilalți;
-activități de prezentare a noutăților editoriale pentru copii realizate de
bibliotecari în instituții de învățământ.
Și anul acesta biblioteca a pregătit un program variat pe care vă invităm să-l vedeți
pe pagina web, www.bjc.ro.

RECOMANDARE
DE LECTURĂ
O scânteie de viață, de Jodi Picoult
Tema romanului este una destul de delicată și este dată de conflictul
dintre dreptul de a alege al femeilor însărcinate și dreptul la viață al
fătului. Aproape toate personajele din carte se întâlnesc la Centrul
pentru Femei și Sănătate Reproductivă din statul Mississippi, într-o zi
călduroasă de toamnă, când un bărbat înarmat deschide focul și îi ia
ostatici pe toți cei prezenți în instituție. În contrast cu desfășurarea
acțiunii dintr-un roman obișnuit, aici povestea urmează drumul înapoi
pe firul evenimentelor, dezvăluindu-ne ușor ce i-a adus pe fiecare
dintre protagoniști în acest loc. Aflăm povestea de viață a fiecărui
personaj și împrejurările nu prea fericite în care au luat contact cu
Centrul.

EVENIMENTUL LUNII
15 aprilie – Ziua Internațională a Culturii
,,Cultura fiecărui popor astăzi e măsura fericirii și a singurătății lui.”
(Simion Bărnuțiu)
La data de 15 aprilie toate țările din întreaga lume aniversează anual Ziua Mondială a
Culturii. Această sărbătoare a fost instituită pentru a celebra adoptarea Pactului
Roerich în 1935 - un tratat privind protecția instituțiilor artistice, științifice și a
monumentelor istorice, care recunoștea juridic faptul că apărarea obiectivelor
Protejarea culturii este deosebit de
culturale este mai importantă decât apărarea militară. Ideea de a sărbători Ziua
importantă astăzi, când societatea umană
Mondială a Culturii aparține Ligii Mondiale a Culturii, organizație ce a avut această
trece prin noi crize economico-ecologice
inițiativă în 1998.
globale, chiar și medicale.
Pactul de la Roerich a devenit un important document care influențează formarea
Numai acceptarea culturii ca idee
standardelor internaționale pentru protejarea patrimoniului cultural al lumii. Pactul
națională de către guvernele din întreaga
și-a luat numele după pictorul și activistul rus Nicholas Roerich, care a făcut apel la
lume poate fi un angajament hotărâtor
guvernele țărilor beligerante în 1914 să semneze un acord internațional care să
al păcii pe Pământ.
protejeze monumentele culturale distruse ca urmare a ostilităților. Ideea lui nu a fost
sursa foto:
Bibliografie:
susținută la acel moment, fiind pusă în aplicare abia la 15 aprilie 1935, când
21 de șefi
https://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/2017/0
de state s-au adunat la Washington DC, pentru a dezbate problema privind protecția
4/15/ziua-internationala-a-culturii/
instituțiilor artistice, academice și monumentelor istorice.

ANIVERSAREA LUNII

https://www.moldpres.md/news/2020/04/15/20
003214
https://booknation.ro/citate-despre-cultura/

140 de ani de la nașterea poetului, traducătorului și omului politic
OCTAVIAN GOGA (01.04.1881 - 07.05.1938)
Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 în satul Rășinari din județul Sibiu, fiul preotului
ortodox Iosif Goga și al învățătoarei Aurelia Bratu. A fost poet, traducător, dramaturg,
publicist, academician și politician român, prim-ministru al României în perioada 28
decembrie 1937-11 februarie 1938. A fost membru corespondent al Academiei Române din data
de 29 mai 1914 și membru titular din 4 iunie 1919.
Octavian Goga și-a axat publicistica pe problemele „românismului” (originea românilor,
continuitatea neîntreruptă în vatra de formare a poporului român, ideea unităților tuturor
românilor, idealul unirii într-un stat național, lupta împotriva asupririi austro-ungare).
În 1905 a apărut la Budapesta volumul Poezii, reeditat apoi de editura Minerva la București, în
1907 și la Sibiu, în 1910. După acest debut editorial, adevărat eveniment literar, poetul a intrat
tot mai mult în conștiința opiniei publice. Criticul literar Ion Dodu Bălan aprecia că volumul
lui Goga înseamnă începutul unei noi epoci pentru sufletul nostru românesc, pentru că nimeni n-a
întrecut la noi vigoarea, puritatea și muzica limbii, bogăția colorilor, originalitatea ideilor, seninătatea
concepțiilor, candoarea expresiilor și fondul sănătos național, ce se concentrează în aceste poezii.
Bibliografie:
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Octavian_Goga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octavian_Goga

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor și Facebook!
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DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII
ATELIERUL DE CREATIVITATE
În fiecare zi de luni, de la ora 18.00,
la Secția pentru copii a Filialei
„Traian Brad”, copiii cu vârsta între
8 – 14 ani sunt așteptați la Atelierul
de creativitate. Ne propunem ca
împreună
să
ne
dezvoltăm
imaginația,
aptitudinile
și
îndemânarea, în spațiul prietenos al
bibliotecii, în care avem o mulțime
de cărți din care ne putem inspira
pentru a realiza lucruri deosebite,
pe care le vom aduna într-o
expoziție. Fiecare atelier contribuie
la crearea și dezvoltarea de
competențe
și
deprinderi
în
domeniul abilităților practice.
Vă așteptăm!

STORYTELLING HOUR
Vă invităm să participați la “Storytelling
Hour on-line”, o activitate organizată de
American Corner Cluj-Napoca pentru
preșcolari. În fiecare zi de vineri, de la
ora 14.00, cei mici ascultă o poveste în
limba engleză și traducerea textului în
limba română, vizionează un material
video și discută cu bibliotecarul.
Înscrierile pentru participare se pot face
la adresa americancorner@bjc.ro. Cărțile
citite la “Storytelling Hour on-line” se
pot împrumuta acasă, pe baza permisului
de intrare la bibliotecă. Vă așteptăm!

CLUB DE LIMBA ROMÂNĂ –
„Tu vorbești corect românește?”
Activitate destinată copiilor cu vârsta
cuprinsă între 6 și 12 ani ce se desfășoară în
fiecare joi, de la ora 15.00 la Filiala Zorilor a
Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj.
Întâlnirile sunt interactive și au ca scop
dezvoltarea abilităților de comunicare și
dobândirea
informațiilor
corecte
în
folosirea cuvintelor din vocabularul limbii
române. În limbajul de zi cu zi folosim
cuvinte, doar că de multe ori le folosim
greșit, pentru că așa le-am auzit de fiecare
dată: de la părinți, prieteni, radio sau TV.
Prin joacă vom dobândi o pronunție corectă
și o capacitate mai mare de a observa
greșelile făcute de noi sau de cei din jurul
nostru. Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.

CERCUL DE ORIGAMI
Este o activitate care se desfășoară la
Secția pentru copii în ultima zi de joi a
lunii, pe parcursul anului școlar și se
adresează copiilor între 7-14 ani.
Origami este arta plierii hârtiei,
considerată unul dintre elementele
frumuseții și perfecțiunii japoneze.
Întâlnirea din luna aceastsa va avea loc
în data de 29 aprilie 2021, de la ora 16.00
și este dedicată Sfintelor Sărbători de
Paști. Activitatea se desfășoară online,
pe platforma ZOOM.
Date de contact pentru înscriere:
telefon - 0264 430 323 sau
email - copii@bjc.ro.

CURS DESIGN 3D
Cursul presupune frecventarea atelierelor
de Design 3D, care vor avea loc pe
platforma ZOOM, în zilele de miercuri, de
la
ora
16.00.
În
urma
acestora,
participanții vor realiza propriile obiecte
în programul Blender, ce vor fi puse în
practică pe imprimanta 3D a bibliotecii.
Participarea este gratuită, iar înscrierea
este obligatorie și se poate face la adresa
de email: adolescent@bjc.ro sau la numărul
de telefon: 0756080691.Vă așteptăm!

