
E VREMEA CITITULUI
 

Kinderland  de Liliana Corobca

Romanul Kinderland este inspirat din realitatea satului moldovenesc, realitatea
copiilor într-o permanentă așteptare a părinților plecați  la muncă în străinătate
pentru un an–doi care nu se mai termină.
Este un roman despre joacă (de-a kinderlandul, atunci când copiii  intră în rolul
adulților)  și  realitate (aceea în care Cristina, fata curajoasă de 12 ani,  este și
mamă, și  tată pentru cei doi frați  mai mici),  despre inocență și  maturitate, despre
părinți absenți și  copii-părinți.
Într-un prezent continuu, niște copii  ai  nimănui (pentru că nimeni nu-i ca mama
și ca tata),  îmbătrâniți  de atâta așteptare responsabilă și  matură, trăiesc o
așteptare dureroasă într-o casă în care se păstrează doar mirosul părinților.
Povestea despre copii  inițială se topește lin în povestea copiilor, mai exact a
Cristinei,  care o transformă pe mamă într-un martor mut la tot ce li  se întâmplă.
Prin ochii  ei  se conturează o imagine lipsită de idilism a lumii rurale, construită
când cu naivitate și  duioșie, când cu o conștiință surprinzătoare a realității.
Le recomandăm cartea tuturor celor fascinați de universul copilăriei,  dar și  celor
interesați  de particularitățile și  universalitatea spațiului rural,  oglindite în
literatură.

Dacă e august,  e… Programul estival  de lectură „E vremea cititului!”!

Luna august aduce cu ea cea de-a V-a ediție a Programului estival  de lectură „E
vremea cititului!”,  program inițiat și  coordonat la nivel  național de grupul Citim
Împreună România. An de an, copiii  de 10-14 ani sunt invitați  să afle că lectura
poate fi  distractivă, că vara la bibliotecă nu ne plictisim, ba chiar ne facem
prieteni alți  copii,  dar și  personaje din cărți.  
Activitățile au loc în fiecare zi  de miercuri,  de la ora 11.00, la sediul central al
bibliotecii,  Calea Dorobanților nr. 104, în pavilionul de lângă Secția pentru copii.
Participarea este gratuită, pe baza Permisului de intrare la bibliotecă. 
Atenție! Locurile sunt limitate. Pentru informații  și  înscrieri,  vă așteptăm la
Secția pentru copii,  la numărul de telefon 0264.430323 sau la adresa de e-mail
copii@bjc.ro. 
Vă așteptăm cu drag!
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Între anii  1916 și  1918 a fost înrolat ca medic în război.
Preparator și  prosector la Catedra de anatomie București
din 1919, la recomandarea profesorilor Gheorghe Marinescu
și Victor Babeș s-a mutat la Cluj,  unde a ocupat postul de
profesor agregat la catedra de Anatomie Descriptivă și
Topografică a Facultății  de Medicină din cadrul
Universității  Daciei Superioare. Profesor titular din anul
1923, între anii  1930-1931, respectiv 1940-1944 a ocupat
funcția de decan la Facultatea de Medicină din Cluj și
prodecan între anii  1931-1932. 
A fost Președinte al  Consiliului de Administrație (1933-1936)
și  director al  Operei Române din Cluj (1934),  precum și al
Teatrului Național din Cluj (1936-1940). A fost fondatorul
unei orchestre simfonice și  al  unui cvartet de coarde. 
Activitatea științifică a medicului Victor Papilian s-a
concretizat în peste 250 de titluri,  cu o tematică de
specialitate diversă. 
Pe plan literar s-a remarcat la început sub pseudonimul
Sylvius Rolando. A fost editor al  publicației  Clujul medical
(1920), colaborator la numeroase reviste ale vremii. A fost
fondatorul și  președintele Societății  Scriitorilor Români 
din Ardeal (1936).
A fost membru al  Societății  de Biologie, al  Societății  de
Antropologie din Cluj și  membru al  Societății  de
Antropologie din Paris,  fondator al  Societății  de
Antropologie din România (1933).

 
Limba română ca limbă străină se studiază în aproximativ
40 de țări din lume, iar cei care o învață, prin interesul pe
care-l  acordă nu doar limbii,  ci  și  culturii  și  civilizației
românești,  se convertesc în adevărați ambasadori culturali
ai României.  Pentru români, este o datorie a manifesta
respect față de limba română prin a vorbi corect românește
și prin a cultiva acest respect la generațiile viitoare. 

 ANIVERSAREA LUNII

       NOUTĂȚI

EVENIMENTUL LUNII

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro, 
Blogul copiilor, Facebook și Instagram!

 
 

Ziua Limbii  Române  a  fost declarată ca zi  festivă în România, prin
legea adoptată în Parlament în anul 2013, pentru a accentua
importanța limbii naționale în contextul globalizării.  În această
zi au loc manifestări culturale, artistice, educative sau științifice,
se arborează drapelul național și  se intonează imnul național în
instituții  publice din țară și  din străinătate. Ziua Limbii Române
se sărbătorește și  în Republica Moldova începând cu 31 august
1989, după decretarea limbii române ca limbă de stat și  trecerea
la grafia latină. Limba română este limbă maternă pentru
aproximativ 28 de milioane de persoane, limbă de stat în România
și Republica Moldova și  limbă oficială și  administrativă în
Uniunea Europeană. În țările vecine și  în Balcani este limbă
minoritară, de uz familial  și  local:  Albania, Bulgaria, Croația,
Grecia, Macedonia, Serbia, Ucraina și  Ungaria.

15 august
65 de ani de la moartea medicului și  scriitorului

Victor PAPILIAN (17.06.1888 – 15.08.1956)

Sursa foto: https://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/images/
 

31 august -  Ziua Limbii  Române

Victor Papilian este considerat
fondatorul școlii  de anatomie
descriptivă din Cluj și  organizatorul
primului Congres Internațional de
Antropologie preistorică din țară, la
Cluj (1937).  
 A urmat școala primară în mai
multe orașe în care a funcționat
tatăl  său (1895-1899).  Studiile
secundare le-a început la Turnu-
Severin, le-a continuat la Craiova și
apoi la Liceul Sf. Sava din București
(1907),  unde a frecventat, în paralel,
și  Conservatorul de muzică, clasa
vioară. În urma insistențelor tatălui
său, a abandonat cariera muzicală și
s-a înscris la Facultatea de Medicină
din București  (1907-1916).  
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BIBLIOVACANȚA
ADOLESCENȚILOR

În luna august, copiii  și
adolescenții  cu vârsta cuprinsă
între 12 și  18 ani sunt invitați  la
programul de vacanță, în cadrul
căruia se vor desfășura activități
diverse:  cerc de limba franceză,
ateliere handmade, concursuri
cu premii,  jocuri,  vizionări de
filme.Participarea este gratuită,
pe baza Permisului de intrare la
bibliotecă.

PROGRAMUL DE VACANȚĂ
CONTINUĂ 

LA  SECȚIA PENTRU COPII!
În luna august copiii  de până la 14
ani sunt așteptați  la Secția pentru
copii de la sediul central la
activități  diverse, după gustul și
vârsta fiecăruia:  activități  de
lectură, ateliere de creativitate,
cluburi de jocuri de societate, jocuri
de mișcare. 
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.
Pentru informații  și  înscrieri,  vă
așteptăm la Secția pentru copii,  la
numărul de telefon 0264.430323 sau
la adresa de e-mail  copii@bjc.ro. 

STORYTELLING HOUR
În fiecare vineri,  de la ora 14.00, la
“Storytelling Hour” on-line, pe
Zoom, lecturăm pentru preșcolari
o poveste în limba engleză și  o
traducem, iar la final urmărim un
filmuleț și  povestim ca între
prieteni. Conversăm cu copiii  și  în
limba română, și  în limba engleză.
Dacă doriți  să participați,  vă
invităm să trimiteți  un mesaj către
American Corner Cluj-Napoca, la
adresa de e-mail
americancorner@bjc.ro.

BIBLIOTECA DE VACANȚĂ
LA FILIALA ZORILOR

Programul de vacanță este destinat
copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și
14 ani,  cu activități  desfășurate în
bibliotecă. Joaca, instruirea și
cunoașterea vor face întâlnirile
plăcute, atractive și  interactive.
Fiecare copil  își  va găsi o activitate
potrivită personalității  sale, va
socializa și  își  va forma noi
prieteni.
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.

CONCURS LITERAR 
(ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” –
Sala multiculturală, în colaborare cu
Asociația Clujul Comoară, organizează
un joc literar cu tema Leagăne literare
din România – Transilvania. Jocul este
condus de prof. Málnási Ferenc.
Evenimentul va avea loc vineri,  20
august 2021, ora 12. Vă așteptăm cu
drag!

IRODALMI TÁRSASJÁTÉK
Az Octavian Goga Megyei Könyvtár
Multikulturális Részlege a Kolozsvári
Magyar Napok keretében irodalmi
társasjátékra hívja Önöket 2021.
augusztus 20-ánpénteken, 12 órától.  Az
Irodalmi bölcsőink Romániában –
Erdélyben játékot Málnási Ferenc ny.
magyartanár vezeti.

PROGRAM DE VACANȚĂ LA
FILIALA DIN CARTIERUL

MĂNĂȘTUR
Programul de vacanță continuă și  la
Filiala "Traian Brad". V-am pregătit
ateliere pentru toate gusturile – de
pictură și  desen, de reciclare creativă,
club de istorie pentru pasionați,  atelier
de învățare a limbii coreene, jocuri.
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă. 
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