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CUTIA TA, DIN SUFLET!
OFERĂ DE CRĂCIUN „CUTIA TA, DIN SUFLET!”
În preajma sărbătorilor de iarnă, Biblioteca Județeană organizează o campanie
de strângere și distribuire a cadourilor pentru copii aflați în situații dificile.
Dacă doriți să le faceți o bucurie, puteți pregăti o cutie și să o predați fie în
cartierul Mănăștur la Filiala „Traian Brad” fie în cartierul Mărăști, la Secția
pentru adolescenți a Sediului Central.
Cutiile dumneavoastră de cadou pot să conțină, în mod ideal: articole de
îmbrăcăminte nefolosite, alimente neperisabile, jucării. NU pot să conțină:
obiecte care se pot sparge, distruge ușor sau aflate în apropierea termenului
de expirare, preparate culinare casnice, fără etichetă, hăinuțe sau
încălțăminte folosite. Cutia va fi verificată și ambalată (dacă nu reprezintă o
cutie specială pentru cadouri) cu hârtie adusă de dumneavoastră.
Vă așteptăm!

RECOMANDARE
DE LECTURĂ
Problema spinoza de Irvin D. Yalom
Problema spinoza de Irvin D. Yalom este un roman incitant, care se citește pe
nerăsuflate, despre viețile interioare a două personaje care au trăit la trei
secole distanță: Baruch Spinoza, un filozof evreu din Olanda secolului XVII, a
cărui operă a dus la nașterea iluminismului și Alfred Rosenberg (secolul XX),
cel mai important ideolog nazist, un apropiat a lui Adolf Hitler.
Ce ar putea avea cei doi în comun?
La această întrebare răspunde Irvin D. Yalom în această carte.
Spinoza l-a intrigat și fascinat pe Irvin D. Yalom multă vreme, dar părea
imposibil să scrie despre cineva care a trăit mai mult în interiorul minții sale
și care a avut o viață fără prea multe evenimente exterioare remarcabile. Acest
lucru a devenit posibil în urma unei vizite a lui Yalom în Olanda, când a
vizitat toate locurile legate de Spinoza, printe care și Muzeul Spinoza din
Rijnsburg. Acolo a aflat despre interesul lui Rosenberg pentru Spinoza și
despre cum biblioteca acestuia a fost confiscată de către ERR (trupele de șoc
ale liderului nazist Rosenberg), deoarece „conține lucrări timpurii valoroase
de mare importanță pentru cercetarea chestiunii Spinoza”.
Ce însemna pentru naziști această chestiune Spinoza și cum biblioteca
acestuia i-ar fi putut ajuta?
Yalom s-a folosit de acest adevăr istoric pentru a crea o carte extraordinară,
despre ură și toleranță, curaj și lașitate, pedeapsă și speranță.

EVENIMENTUL LUNII
8 decembrie - Ziua Constituţiei României
Constituția României este legea fundamentală a statului român
care reglementează, printre altele, principiile generale de
organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle
fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.
Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării
Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma
aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.
Prima întrunire a Adunării Constituante a avut loc la 11 iunie 1990,
când a fost desemnată Comisia Constituțională pentru elaborarea
proiectului de Constituție. Comisia, număra 23 de parlamentari și
5 experți - personalități ale învățământului juridic românesc și
juriști cu activitate îndelungată.
În anul 2003 s-a adoptat Legea de revizuire a Constituției
României, aprobată prin referendumul național din 18-19
octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie
2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.

ANIVERSAREA LUNII

https://delphipages.live/ro/literatura/biblioteci-%C8%99i-lucrari-dereferin%C8%9Ba/melvil-dewey

După patru ani de la adoptarea Constituției României, la 13
noiembrie 1995, deputații au adoptat, în cadrul ședinței Camerei
Deputaților, propunerea legislativă privind proclamarea Zilei
Constituției României pentru data de 8 decembrie. Plenul
Senatului a aprobat, la 5 decembrie 1995, inițiativa legislativă a
Camerei privind proclamarea Zilei Constituției României (Legea
nr. 120 din 8 decembrie 1995).

Melvil Dewey
(10 decembrie 1851 - 26 decembrie 1931)

Melvil Dewey a fost un bibliotecar american care a conceput sistemul Clasificării Zecimale
Dewey (CZD) și, mai mult decât oricine altcineva, a fost responsabil pentru dezvoltarea
biblioteconomiei în Statele Unite și promovarea educaţiei permanente în biblioteci.
Viaţa, preocupările şi activitatea profesională ale lui Melvil Dewey au avut ca centru de
interes biblioteca. Astfel, activitatea sa a fost concentrată asupra organizării sistematice a
colecţiilor de bibliotecă, formării şi pregătirii bibliotecarilor, educaţiei permanente,
înființării unor organizaţii profesionale ale bibliotecarilor și introducerii publicaţiilor
periodice de specialitate biblioteconomică. Nu în ultimul rând, a acordat o atenție deosebită
reformei ortografiei limbii engleze şi a sistemului metric.
Revenind la CZD, se poate spune că baza operaţională şi conceptuală a acestui sistem de
clasificare a fost Biblioteca Colegiului Amherst, unde Dewey a lucrat ca bibliotecar, iar
motivaţia una de ordin pragmatic, respectiv, eficientizarea organizării colecţiilor de
publicaţii prin crearea unui sistem logic, simplu şi flexibil de aranjare şi regăsire a cărţilor.
Clasificarea Zecimală Dewey a servit ca bază pentru elaborarea Clasificării Zecimale
Universale și, cu toate că sunt anumite deosebiri în conţinutul diviziunilor, schema acestor
clasificări a fost mult timp identică. Faptul că sistemul lui Dewey a aplicat clasificarea
zecimală la ansamblul cunostințelor umane, a schimbat radical criteriile de ordonare a
lucrărilor în cadrul colecțiilor, dar si concepția de indexare a acestora, oferindu-le un cadru
știintific elaborat care a fost mai apoi prototip pentru schema de clasificare zecimală
denumită C.Z.U.

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor, Facebook și Instagram!
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DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII
CONCURS DE DESENE
,,TOATE PÂNZELE SUS!”

LA CERCUL DE ORIGAMI
NE PREGĂTIM DE CRĂCIUN!

Secţia de artă a bibliotecii lansează cea de-a VII-a
ediție a concursului de desene cu premii, pentru
adolescenţi şi tineri (14-18 ani).
Tema lucrărilor este „Viața în pandemie”, folosind
o tehnică la alegere. Lucrările vor fi trimise ca în
format
JPEG
pe
adresa
de
e-mail
sectia.arta@bjc.ro, însoțite de un document Word
cu următoarele date: numele şi prenumele
participantului, clasa, şcoala şi un număr de
telefon.
Termen: 6 decembrie 2021.
Regulamentul concursului poate fi consultat aici:
https://www.bjc.ro/new/files/acasa/regulament_c
oncurs_de_desene_2021.pdf
Vă aşteptăm!

Joi, 23 decembrie, de la ora 16.00, invităm
copiii pasionați de arta plierii hârtiei la un
atelier on-line de confecționare de
podoabe pentru pomul de Crăciun. Cercul
de origami este o activitate care se
desfășoară la Secția pentru copii lunar, pe
parcursul anului școlar, începând din
octombrie 2002. Origami este considerată
unul dintre elementele frumuseţii şi
perfecţiunii
japoneze.
Această
artă
dezvoltă
creativitatea,
stimulează
imaginaţia, răbdarea şi atenţia. Înscrieri și
informații suplimentare la telefon 0264
430323 sau e-mail copii@bjc.ro.

CLUBUL CURIOȘILOR
„MAGICIENII CUNOAȘTERII”
Este un nou program destinat copiilor cu vârsta
cuprinsă între 7 și 10 ani ce se desfășoară lunar, în
prima joi a fiecărei luni, de la ora 17.00, la Filiala
Zorilor a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj,
Str. Observatorului, Nr.1.
Scopul programului este dezvoltarea iniţiativei,
creativităţii și a capacităţii copiilor de a relaţiona cu
alți copii pentru a se face înţeleşi şi ascultaţi.
Experienţele pozitive trăite într-un loc plăcut
precum biblioteca le poate influenţa în bine propria
dezvoltare şi formare.
Activitățile se desfășoară la bibliotecă sau on-line în
funcție de normele sanitare în vigoare.
Participarea este gratuită, pe baza Permisului de
intrare la bibliotecă.

CLUB DE LIMBA FRANCEZĂ
Biblioteca Județeană invită copiii și
adolescenții cu vârsta cuprinsă între
12-16 ani la un club de limba franceză.
Acesta își propune să vină în sprijinul
celor care doresc să intre in tainele
limbii, culturii și civilizației franceze.
Întâlnirile vor avea loc pe platforma
Zoom în fiecare joi de la ora 15.00.
Informații suplimentare și înscrieri:
e-mail: adolescent@bjc.ro,
telefon: 0756 0805691. Vă așteptăm!

„DESCOPERĂ ASIA” LA BIBLIOTECĂ
Biblioteca Județeană propune adolescenților cu
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani întâlniri de Shogi
(jocul japonez al minții), alte jocuri asiatice și
incursiune în cultura japoneză.
Acestea vor avea loc în Secția pentru adolescenți
(Sediul central), în primele zile de marți ale
fiecărei luni, în intervalul orar 18.00 – 19.00.
Înscrierile sunt obligatorii și participarea este
gratuită! Pentru înscriere și alte detalii ne puteți
contacta la: adolescent@bjc.ro.

