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Cutreier Clujul
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj vă invită la o tură de cultură prin
municipiul Cluj-Napoca prin intermediul aplicației https://cutreiercluj.qulto.ro/,
disponibilă atât pentru calculator, cât și pentru telefonul mobil. Doritorii o pot
accesa și parcurge trasee cuprinzând obiective turistice descrise cu informații
selecționate de bibliotecari.
Copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani sunt invitați la mișcare
și cunoaștere prin participarea la concursul Cutreier Clujul prin care vor afla
lucruri noi despre clădirile, locurile şi istoria obiectivelor culturale din
municipiul Cluj-Napoca. Concursul se derulează în perioada 4 iulie-10 octombrie
2022 și presupune realizarea a 5 trasee tematice, răspunderea la întrebări privind
aceste obiective și acumularea de punctaje pentru răspunsuri. Cei care vor avea
punctajele cele mai bune vor fi răsplătiți cu premii. Formularul de înscriere este
disponibil pe site-ul bibliotecii www.bjc.ro precum și în meniul Despre aplicație
din https://cutreiercluj.qulto.ro/.

RECOMANDARE DE LECTURĂ
Clara și Soarele
de Kazuo Ishiguro
Romanul Klara și Soarele, scris de Kazuo Ishiguro, laureat al Premiului Nobel, a
fost un roman așteptat cu nerăbdare de cititori, după ce i-a fost decernat
premiul.
Așa cum ne-a obișnuit scriitorul în romanele sale, accentul nu este pus pe
narativ, romanul se construiește în plan psihologic, conturarea lumii interioare
a personajelor conferindu-i complexitate și profunzime.
Surprinzător este faptul că perspectiva asupra lumii îi aparține Klarei, un PAr prieten artificial pentru copii/ adolescenți - înzestrat cu capacitatea de a simți.
Romanul aduce în fața cititorului atât teme etern valabile (prietenia, iubirea
adolescentină, moartea), cât și problematici actuale (umanul/inteligența
artificială, poluarea). Rămâne să descoperim în paginile romanului o viziune
asupra umanității, asupra unicității individului și asupra măsurii în care
inteligența artificială poate substitui umanul.
Romanul poate fi împrumutat de la sediul central, etaj 2 vest, Secția Împrumut
pentru adulți, dar și de la filialele din cartierele Mănăștur, Zorilor și
Grigorescu.

EVENIMENTUL LUNII
16 august

45 de ani de la moartea cântărețului de rock’n roll și actorului de film american
ELVIS PRESLEY (08.01.1935 - 16.08.1977)
Cunoscut ca „Regele rock’n’roll-ului” sau „The King”, cu un timbru vocal
baritonal și o carismă unice, Elvis Presley s-a născut într-o familie modestă
în statul Mississippi, demonstrând de mic un talent muzical deosebit. Încă
din anii de liceu a muncit pentru a-și ajuta familia, iar după absolvire s-a
angajat la diverse fabrici din orașul Memphis. Primul contract important l-a
semnat cu promotorul și managerul Tom Parker în 1955, iar primul single de
succes, cu care a înregistrat vânzări de peste 1 million de exemplare, a fost
„Heartbreak Hotel”. În următorii 22 de ani s-a dedicat muzicii cu 64 de
albume de studio sau live, 149 single-uri și nenumărate concerte, dar și
carierei actoricești, jucând în 31 de filme, printre care „Fun în Acapulco”
(1963), „Viva Las Vegas” (1963), „Double Troble” (1967), „Change of Habit”
(1969). Din 14 nominalizări la Grammy, a câștigat trei, iar printre cele mai de
succes single-uri se numără: „Hount Dog”, „In the Ghetto”, „Suspicious
Minds”, „Don’t cry Daddy”, „Always on my mind”, „Kentucky Rain”.

ANIVERSAREA LUNII
21 august

140 de ani de la nașterea fizicianului,
inginerului, pedagogului, inventatorului

Augustin Maior

Augustin Maior s-a născut în Reghin la data de 21 august 1882, unde a urmat
primii ani de educație școlară. După obținerea diplomei de Bacalaureat, în
1900, Augustin Maior urmează Facultatea de Mecanică din Budapesta. Încă
de la absolvire, Augustin Maior este angajat ca inginer la Stația
Experimentală a Poștelor din Budapesta, unde reușește să transmită
simultan, pe o linie telefonică de 15 km, cinci semnale fără ca acestea să
interfereze.
Chemat la Universitatea din Cluj, în 1919, tânărul fizician român ocupă
catedra de fizică teoretică și va fi director al Institutului de Fizică Teoretică
și Aplicată din cadrul Facultății de Științe din Cluj. Între anii 1929-1946 a
fost și decan al facultății.
Augustin Maior a fondat Școala de Fizică Teoretică de la Universitatea din
Cluj. A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu
21 decembrie 1937.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor, Facebook și Instagram!
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DIN ACTIVITĂȚILE BIBLIOTECII
ACTIVITĂȚILE DE VACANȚĂ
CONTINUĂ LA
SECȚIA PENTRU COPII
În luna august continuăm să călătorim
și să descoperim tărâmuri care mai de
care mai atractive: Tărâmul jocurilor
SMART, Țara LEGO, Ținutul culorilor,
Marea
curiozităților,
Oaza
de
creativitate. Vom avea cu noi
geamantanul cu filme și cufărul cu
povești, pentru a ajunge la destinația
ideală
pentru
întreaga
familie.
Călătoria este gratuită, biletul fiind
Permisul de intrare la bibliotecă.
Pentru
informații
suplimentare,
puteți veni la Secția pentru copii,
Calea Dorobanților nr. 104, parter est,
ne puteți suna la 0264.430323 sau ne
puteți scrie la copii@bjc.ro.
Vă așteptăm să călătorim împreună!

STORYTELLING HOUR

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

MÂINI DIBACE ATELIER DE BRICOLAJ
Filiala
Grigorescu
continuă
activitățile de vacanță și în luna
august.
Vă invităm să participați la
atelierele de bricolat obiecte din
diverse materiale.
Activitățile vor avea loc la Filiala din
cartierul Grigorescu, str. Donath nr.
138 după următorul program:
1, 8, 22, 29 august: ora 18.00.
Date de contact pentru înscriere:
grigorescu@bjc.ro,
telefon 0770 970 198.

BIBLIOVACANȚA PENTRU
ADOLESCENȚI
Activitățile de vacanță continuă
și în luna august. Invităm copiii
și adolescenții cu vârsta între
12-18 ani la ateliere de mărgelit,
de
quilling,
de
reciclare
creativă, concursuri cu premii
și altele.
Participarea este gratuită,
pe baza Permisului de intrare
la bibliotecă.
Vă așteptăm cu drag!
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DIN ACTIVITĂȚILE BIBLIOTECII
KLASSIKUS OROSZ KÖNYVKLUB
Klasszikust olvasni kihívás, csaknem rendbontó cselekedet. Orosz klasszikust
olvasni ugyancsak rendbontás, az öngondozás kimagasló művészete.
Az értő szemmel és szívvel átolvasott könyvek - reményeink szerintmindannyiunkat ráébresztenek a klasszikus irodalom, s ezen belül is, az orosz
klasszikus irodalom olvasásának szükségességére. A szótlanságra ítélt vagy talán
csak egyszerűen elfelejtett könyveket újra kézbe vehetjük. Így válik
megkerülhetetlenné a könyvekkel való (újra)találkozás, könyvsors és embersors
csendes, de mindennél sejtelmesebb összefonódása.
A kolozsvári Octavian Goga Megyei Könyvtár magyar részlege 2022. augusztusától
kezdődően, - egy friss kezdeményezésnek - klasszikus orosz könyvklubnak lesz a
házigazdája. A könyvklub eseményeit megtiszteli jelenlétével dr. Bartalis Judit
Tanárnő, a BBTE Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi docense, a
könyvklub szakmai védnöke, aki az orosz kultúra szakavatott ismerőjeként segíti
munkánkat. A klasszikus orosz irodalom kimagasló alkotásainak értő bemutatása
(történelmi, filozófiai, eszmetörténeti stb. háttér megrajzolása), az olvasás során
felmerülő kérdések megvitatása mellett természetesen odafigyelünk az orosz
kultúra - a szellemi és épített kultúra - számos remekművére is. Az orosz klasszikus
irodalom filmes feldolgozásai, a Tolsztojt bemutató korabeli archív filmfelvételek, a
szentpétervári Ermitázs lélegzetelállítóan szép és egyedi gyújteménye, Szkrjabin
zenei életútja vagy éppenséggel Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című műve
újraforditásának
nehézségeiről
készült
beszámoló
mind-mind
egy-egy
gondolatébresztő beszélgetés témájául szolgálhatnak. Témavezető: Gáspár Emese,
irodalmár.
Első találkozásra a Kolozsvári Magyar Napok keretében, 2022. augusztus 17.-én,
este 18 órától kerül sor. Az esemény színhelye: kolozsvári Octavian Goga Megyei
Könyvtár, Magyar sarok, 3. emelet.
Szeretettel és várakozó örömmel hívunk minden kedves érdeklődőt, jelenlegi és
eljövendő könyvbarátot a könyvklub eseményeire.
Literatura clasică rusă - club de lectură în limba maghiară este un proiect ce își
propune să stârnească utilizatorilor curiozitatea de a răsfoi o carte din literatura
clasică rusă şi de a o lectura. Întâlnirile în cadrul proiectului se vor desfășura în
colaborare cu doamna lector dr. Bartalis-Bán Judit (invitat permanent) și Gáspár
Emese (coordonatorul general al proiectului).

