
Biblioteca dorește să vină în întâmpinarea nevoilor
de studiu, documentare și  cercetare ale
utilizatorilor săi,  prin oferirea de asistență
bibliografică gratuită constând în scanarea unor
fragmente din documentele bibliotecii.  Pentru
aceasta, trebuie să:  accesați  catalogul online al
bibliotecii,  să identificați  materialele de care aveți
nevoie, transmiteți  un email  la adresa
referinte@bjc.ro în care să includeți:  numele și
prenumele, numărul permisului de intrare la
bibliotecă și  materialele documentare de care aveți
nevoie (capitole, subcapitole, articole etc.)
Operațiunea de scanare a documentelor solicitate
se va realiza cu respectarea prevederilor legislației
în vigoare și  ale Regulamentului  servicii lor  pentru
public.  Solicitările vor fi  rezolvate în cel  mai scurt
timp posibil,  iar documentele vor fi  l ivrate prin
email.
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RECOMANDARE DE
LECTURĂ

 SCANARE DOCUMENTE

Elizabeth a dispărut  de Emma Healey este un roman de suspans,
cu tente psihologice, câștigător al  Premiului Costa  pentru debut.
El spune povestea lui Maud, o femeie de 82 de ani care are
probleme cu memoria și  uită foarte repede cam tot ce se
întâmplă în jurul ei,  uneori chiar și  persoanele dragi fiindu-i
necunoscute. Elizabeth a dispărut  este fraza pe care o găsește
zilnic scrisă pe un bilețel  și  datorită căreia începe cu disperare
să o caute pe cea mai bună prietenă a sa. Căutările ei  o conduc
însă spre o altă dispariție nerezolvată, cea a surorii  ei  mai mari,
Sukey, dispărută la scurt timp după al  Doilea Război Mondial.



NOUTĂȚI

Henri Marie Coandă (n.  7.06.1886 – d.  25.11.1972)
110 ani de la primul zbor experimental din lume al  unui avion

 cu reacție,  inventat și  pilotat de Henri Coandă (14.12.1910)
Henri  Coandă a fost academician și  inginer român, pionier al
aviației,  fizician, inventator și  descoperitor al  efectului care îi  poartă
numele. În 1905 Coandă construiește un avion-rachetă pentru armata
română. Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel  și  savantului Paul
Painlevé, Henri Coandă a efectuat experimentele aerodinamice
prealabile și  a construit,  în atelierul de carosaj al  lui Joachim Caproni,
primul avion cu propulsie reactivă, de fapt un avion cu reacție, fără
elice, numit convențional Coandă-1910. Între 1911-1914, Henri Coandă
a lucrat la Uzinele de aviație din Bristol,  Anglia și  a construit avioane
cu elice de mare performanță, de concepție proprie. După întoarcerea
în Franța a construit un avion de recunoaștere foarte apreciat în
epocă, prima sanie-automobil  propulsată de un motor cu reacție,
primul tren aerodinamic din lume și  altele.

Z i u a   I n t e r n a ț i o n a l ă  a  D r e p t u r i l o r  O m u l u i
Marcată  anual la data de 10 decembrie, ziua în care, în anul
1948, la Paris, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a
adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin
Rezoluția nr. 217 A, declarație care legiferează, în principal,
faptul că  toți  oamenii s-au născut cu drepturi egale și
inalienabile și  beneficiază de un număr de libertăți
fundamentale.  
Tot Adunarea Generală a ONU a stabilit  prin rezoluția 423 din
anul 1950, ziua de 10 decembrie drept „Ziua internațională a
drepturilor omului”,  invitând prin acest demers statele
membre, precum și organizațiile din domeniu, să inițieze
manifestări dedicate popularizării,  recunoașterii  și
respectării  drepturilor și  libertăților omului.

EVENIMENTUL LUNII

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

Declarația  stipulează că  toți  oamenii s-au născut cu
drepturi egale și  inalienabile,  indiferent de rasă,
culoare, sex, limbă, opinii  politice sau de altă natură,
origine națională sau socială,  proprietate,  naștere,
statut social.  Disponibilă în peste 500 de limbi, este în
prezent cel  mai tradus document din lume.

 ANIVERSAREA LUNII

 În 1934 obține un brevet de invenție francez
pentru Procedeu și  dispozitiv  pentru devierea unui
curent  de  f luid ce  pătrunde într-un alt  f luid,  care se
referă la fenomenul numit astăzi Efectul Coandă,
constând în devierea unui jet de fluid care curge
de-a lungul unui perete convex. Henri Coandă
revine definitiv în țară în 1969, ca director al
Institutului de creație științifică și  tehnică
(INCREST), iar în anul următor, 1970, devine
membru al   Academiei Române. Henri Coandă
moare la București,  la vârsta de 86 de  ani.
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 B I B L I O T E C I I

STORYTELLING HOUR  
este o activitate organizată de
American Corner Cluj-Napoca ce
se adresează preșcolarilor și
presupune lecturarea, traducerea
și discutarea textului unei cărți  în
limba engleză potrivite vârstei
participanților. Se desfășoară on-
line, pe platforma Zoom, în
fiecare zi  de vineri,  de la ora
14.00. Doritorii  se pot înscrie prin
trimiterea unui mesaj la adresa de
e-mail  americancorner@bjc.ro.

ATELIER DE  QUILLING
 este o activitate organizată de
 Secția pentru copii  ce se desfășoară în
fiecare prima marți din lună, de la ora
16.00  și  se adreseaza copiilor cu vârsta
intre 8 și  12 ani.
Întâlnirea din luna decembrie din cadrul
atelierului va fi  dedicată sărbătorilor de
iarnă, copiii  participanți învățând să
realizeze, prin tehnica spiralării  fâșiilor
de hârtie, podoabe pentru pomul de
Crăciun. Activitatea se desfășoară on-
line, pe platforma ZOOM și  nu este
nevoie de înscriere prealabilă. Informații
suplimentare puteți  obține la telefon:
0264-430323 sau prin adresa de e-mail
copii@bjc.ro.

CLUB DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU
ADULȚI

Cu ajutorul voluntarilor săi,  Biblioteca
organizează un club online de limba
engleză pentru adulți,  nivel  începător.
Activitățile Clubului se desfășoară
săptămânal,  în total  17 ședințe ce au loc
online, pe platforma Google Meet.  Prima
serie a început  activitățile,  care se vor
derula în perioada noiembrie 2020-
februarie 2021. În anul 2021 se va organiza
o nouă serie. 

Înscrierile se pot face  prin completarea
formularului de înscriere disponibil  pe
pagina web a bibliotecii:  www.bjc.ro. 
 Participarea este  gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.
Pentru a putea participa la acest club,
participanții   trebuie să aibă abilități
de folosire a calculatorului și  a
Internetului.  Mai multe informații  se
pot obține  la telefon 0264 430434.

MOȘ NICOLAE
VĂ ADUCE CARTE!

Sala multiculturală organizează
un concurs pentru adolescenți.
Începând cu 2 decembrie, de
miercuri până vineri,  în fiecare
zi,  pe pagina de Facebook a
bibliotecii  va fi  publicat un
fragment dintr-o carte, iar
participanții  sunt invitați  să
recunoască  titlul  și  autorul.

AJUTOR LA TEME PENTRU
ADOLESCENȚI

Programul este realizat cu
ajutorul voluntarilor care oferă
asistență educațională gratuită
elevilor din clasele V-XII, pe
parcursul anului școlar.
Participarea este gratuită, pe
baza permisului de intrare la
bibliotecă. Mai multe informații
se pot obține la  telefon: 0756
080691 sau prin adresa de e-mail
adolescent@bjc.ro.


