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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
CITITULUI ÎMPREUNĂ (ZICI)
Organizată de către Lit World (www.litworld.org), Ziua
Internațională a Cititului Împreună este un eveniment global
la care participă milioane de oameni din întreaga lume.
Evenimentul anual este coordonat la nivel național de
grupul Citim Împreună România, prima ediție în ţară
desfășurându-se în anul 2017.
Ediția anului 2021 va avea loc în 10 februarie și se
desfășoară sub genericul ZICI cu lipici: legaţi prin cititul
împreună!
La fel ca în fiecare an, biblioteca noastră se numără
printre parteneri, pregătind activități de lectură cu voce
tare la secțiile și filialele sale.

RECOMANDARE DE
LECTURĂ
Toţi copiii librăresei de Veronica D. Niculescu
Roman cu acțiunea plasată în anii ’80, Toți copiii librăresei nu este doar o altă
carte despre comunism, deși recreează fidel acea atmosferă. Pe fundalul
acelor vremuri se conturează cu delicatețe și emoție povestea Silviei Albu,
mai întâi adolescentă ce-și trăiește în mod tragic prima iubire și apoi tânără
librăreasă, reîntoarsă în orașul natal după câțiva ani de absență.
Surprinzător, dar cât se poate de uman, ea reușește să vadă, dincolo de
cenușiul și tragicul existenței, frumusețea – în cărți, în copiii care trec
pragul librăriei (axa lumii pentru Silvia, locul unde pare că vede tot și simte
tot) și în lucruri mărunte. Întâlnirea Silviei cu ceasornicarul rupe monotonia
spațiului și a timpului, dar oare va reuși să o îndepărteze pe tânăra librăreasă
de suferință?
Le recomandăm această carte celor care au trăit acele „crunte vremuri
minunate”, în care totuși s-a trăit și s-a iubit, cât și celor care nu le-au trăit,
dar își doresc să vadă acea realitate prin filtrul literaturii.

EVENIMENTUL LUNII
13 februarie - Ziua Mondială a Radioului
Proclamată în 3 noiembrie 2011 de către statele membre ale UNESCO și
adoptată de Adunarea Generală a UNESCO în 2012 ca Zi
Internațională, 13 februarie a devenit Ziua Mondială a Radioului
(WRD) şi marchează prima emisie a postului de radio al Națiunilor
Unite, în anul 1946. Radioul este un mijloc puternic de celebrare a
umanității în toată diversitatea sa și constituie o platformă pentru
discursul democratic. La nivel global, radioul rămâne cel mai
consumat mediu. Această capacitate unică de a ajunge la cea mai largă
audiență înseamnă că radioul poate modela experiența diversității
unei societăți, poate fi o scenă unde toate vocile să fie reprezentate și
auzite. Posturile de radio ar trebui să deservească comunități diverse,
oferind o mare varietate de programe, puncte de vedere și conținut și
să reflecte diversitatea publicului în organizațiile și operațiunile lor.

ANIVERSAREA LUNII

https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-ziua-mondiala-a-radioului-13februarie-locul-si-rolul-radiodifuziunii-publice-in-istoria-romaniei/

În 2021 Ziua Mondială a Radioului sărbătorește a
10-a ediție și peste 110 ani de radio. Această ediție
a WRD este împărțită în trei subteme principale:
EVOLUȚIE - Lumea se schimbă, radioul
evoluează, INOVAȚIE - Lumea se schimbă,
radioul se adaptează și inovează, CONEXIUNE Lumea se schimbă, radioul se conectează.
Sursa:
https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday

Constantin Brâncuși (n. 19.02.1876 - d. 16.03.1957)
145 de ani de la naștere

Sursa foto:
http://www.artnet.fr/artistes/constantinbrancusi/self-portrait-in-studiopST7LAVCLu1Dj0OJyzb3Tg2

O dată cu Brâncuși se naște sculptura modernă. Încă din primele sale opere, Rugăciunea,
Cumințenia pământului, Sărutul, este vizibilă reflecția asupra simplificării formelor.
Începând cu Muza adormită și cu Torsurile, corpurile se fragmentează, detaliile se șterg sau
se amplifică. Independența operei începe să devină mai importantă decât reprezentarea.
Apoi vine seria Păsărilor, a Coloanelor sau a Cocoșilor. Între tradiția milenară și modernism,
între figură și abstracțiune, sculptura devine un semn universal, simbol al legăturii omului
cu pământul. Amplasându-și operele într-un loc potrivit, artistul înfăptuiește un gest de
vizionar: punerea în scenă a atelierului, păstrat la Muzeul național de Artă Modernă din
Paris, poate fi văzută și astăzi. „Arta lui Brâncuși a luat parte la cele mai curioase căutări
din Montparnasse. Este o artă a simplificărilor abstracte, îndrăzneț primitivă, de o
puritate naivă și savantă și una dintre cele mai bogate și perfecte pe care le-a produs marea
noastră revoluție în lumea artelor plastice. În același timp, este însă animată de profunde
energii poetice, proprii originalității personale a lui Brâncuși, temperamentului său
individual, și celui al națiunii sale. [...]Sculptura lui Brâncuși este un desen, o schiță. Este
linie, cerc și oval, perfecțiune în fața căreia spiritul rămâne mut, copleșindu-l. Și asemeni
<<albului zbor închis>> al evantaiului mallarmean, aceasta adună și exaltă în înaltul unei
linii în extaz întregul suflet al păsării.” (Jean Cassou, Cahiers France- Roumanie, iunie- iulie,
1946).
Sursa: Mrielle Tabart, Brâncuși. Inventatorul sculpturii moderne, Editura Univers.

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor și Facebook!
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DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII
VALIZA CU SURPRIZE
Filiala „Traian Brad” invită copiii la
Clubul de științe „Valiza cu
surprize” în fiecare miercuri de la
ora 18:00. Tematica întâlnirilor este
variată și se adresează curioșilor
care doresc să descopere cum
funcționează lucrurile din jurul lor
și de ce experimentele sunt
necesare.
Participarea
este
gratuită, pe baza Permisului de
intrare la bibliotecă.

CLUBUL DE CONVERSAȚIE
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
va avea loc în fiecare luni, de la
ora 18.00, pe platforma online
Google Meet, pentru copii cu
vârsta între 8-12 ani. Activitatea
are ca scop îmbunătăţirea
abilităţilor conversaţionale în
limba engleză.
Înscriere la tel. 0770.970.198
sau e-mail - grigorescu@bjc.ro.

CLUBUL CURIOȘILOR
„GHIDUȘEL CEL ISTEȚEL”
este un program de învăţare bazat pe joc,
dedicat copiilor de vârstă şcolară mică.
Prin intermediul jocurilor, experimentelor,
vizionărilor
de
materiale
educative,
discuțiilor se încurajează descoperirea
lumii
înconjurătoare
într-un
mod
distractiv și interactiv. Acesta va avea loc
în data de 3 februarie 2021, de la ora 17.00,
pe platforma ZOOM și se adresează copiilor
cu vârsta între 7 și 11 ani. Date de contact
pentru înscriere: telefon – 0264 430 323
sau email – copii@bjc.ro.

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
e-mail
adolescent@bjc.ro.

STORYTELLING HOUR
La „Storytelling Hour” on-line,
activitate
organizată
de
American Corner Cluj-Napoca în
cadrul căreia se citește, se
traduce și se discută textul unei
cărți în limba engleză pentru
preșcolari, puteți participa în
fiecare zi de vineri, de la ora
14.00. Pentru înscrieri, vă rugăm
să ne trimiteți un mesaj prin
e-mail la adresa
americancorner@bjc.ro.

