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Descoperiți Blogul copiilor

Dragi prieteni ai bibliotecii, vă invităm să descoperiți Blogul copiilor,
disponibil la adresa https://copiibjc.bjc.ro/, instrumentul on-line de
informare, promovare și comunicare dedicat copiilor cu vârsta între 7 și
14 ani, cărora li se adaugă și părinții, educatorii sau profesorii celor cu
vârsta între 0 și 14 ani.
Aflat în cel de-al doisprezecelea an de existență, Blogul copiilor oferă o
paletă largă și diversificată de rubrici care să vă ajute atât să faceți
cunoștință cu colecția bibliotecii dedicată celor mici (cărți și DVD-uri)
prin intermediul recomandărilor de carte, a prezentărilor ori a
interviurilor cu autorii și ilustratorii de cărți pentru copii, cât și să
dispuneți de o serie de materiale educative atractive și interesante, care
să vă fie de folos pentru petrecerea timpului liber în familie (curiozități,
quizzuri, bricolaj, bune maniere, călătorii virtuale).
Toate acestea se află la un click distanță. Pentru a fi la curent cu postările
este suficient să vă abonați la Blogul copiilor.
Vă așteptăm cu drag pe Blogul copiilor pentru a descoperi Calendarul
activităților dedicate copiilor de la nivelul întregii biblioteci, dar și pentru
a ne împărtăși propriile recomandări de carte.
Ne vedem pe Blogul copiilor!

RECOMANDARE DE LECTURĂ
Dansul memoriei de Monica Pillat

Monica Pillat este nepoata poetului Ion Pillat si a pictoriței Maria
Pillat-Brateș, fiica lui Dinu si a Corneliei Pillat, autoare de cărți
de poezie, proză, critică literară, literatură memorialistică și
editoare.
Aparent cu o structură duală, reunind două perspective – una a
ficțiunii, în proza În cușca libertății și cealaltă a memorialisticii, în
Drumul spre Emaus – volumul „Dansul memoriei” aduce în fața
cititorilor acea unitate dată de elementul autobiografic. Vă
invităm să intrați în acest dans al memoriei, între real și oniric,
între om și divinitate, între viață și moarte, dans al căutării de
sine și al memoriei sacrului manifestat în profan. Veți descoperi
în primul rând istoria, cu modul dureros și în același timp
revelator în care schimbă vieți, cu percepții diferite ale
intervențiilor acesteia în diferite etape ale vieții.

EVENIMENTUL LUNII
13 februarie
Ziua Mondială a Radioului

Comunicarea între oameni este esențială, iar
oamenii au încercat dintotdeauna să rămână
conectați unii cu ceilalți, prima metodă de
comunicare de la distanță fiind semnalul cu fum.
Odată cu modernizarea, cu dezvoltarea lumii și a
tehnologiei, mai precis începând din secolul al XXlea, apar o serie de descoperiri fundamentale în
domeniul științelor. Apariția presei audio devine o
necesitate pentru omul modern, mod prin care el
poate cunoaște realități și vieți diferite. Astfel este
descoperit radioul.

Radioul reprezintă un mijloc, dar și o metoda de transmitere a
informației, cu ajutorul sunetelor trimise prin unde radio. Printre
cercetătorii undelor radio se numără Guglielmo Marconi, inginer și fizician
italian, inventatorul telegrafiei fără fir și al antenei de emisie legate electric
la pământ (unde radio), dar și fizicianul Nicolas Tesla, care, alături de alți
oameni de știință, a contribuit la crearea primului aparat radio.
Primul mesaj vocal prin undele radio a fost comunicat de Reginald
Fessenden în 1900. În 1906 a fost responsabil pentru prima difuzare de
divertisment, printr-un program muzical scurt, în zilele de Ajun de Crăciun
din Massachusetts, Statele Unite. După Primul Război Mondial, interesul
pentru radio a crescut, astfel în 6 noiembrie 1919 s-a născut postul de radio
PCGG la Rotterdam, cu un program regulat de programe de divertisment.
Radioul a devenit una dintre cele mai accesibile forme de divertisment.
În anii 1930, 60% din populația americană deținea aparate de radio în casele
lor și aproximativ 1,5 milioane de vehicule aveau deja un radio încorporat.
După anul 1990, au explodat posturile FM și în România, dezvoltându-se
posturi de radio specializate, tematice, destinate unui anumit tip de public,
cu preferințe bine conturate. Dacă la început muzica a fost factorul
principal de atragere a audienței, cu timpul ascultătorii aveau nevoie de
informație. Astfel, posturile locale au început să includă buletine de știri la
ore fixe, coordonate de jurnaliști specializați sau spoturi publicitare.
Astăzi, radioul rămâne canalul de comunicare cel mai accesibil, astfel
fiind și cel mai utilizat. Consumatorii mass-media îl apreciază în special ca
un canal de acompaniament, de exemplu în mașină.

ANIVERSAREA LUNII
19 februarie

70 de ani de la moartea scriitorului norvegian

Knut HAMSUN (Knut Pedersen)
Scriitorul norvegian Knut Hamsun (1859-1952) este considerat unul dintre cei mai influenţi
autori ai începutului de secol XX. Pionier al literaturii psihologice, experimentând tehnici
precum fluxul conştiinţei şi monologul interior. A scris peste douăzeci de romane, un volum
de poezie, proză scurtă, piese de teatru, eseuri. A cunoscut succesul în 1890, odată cu
publicarea romanului Foamea, urmat de Mistere (1892), Pan (1894) şi Victoria (1898). În 1920 i
se decernează Premiul Nobel pentru literatură pentru romanul Rodul pământului (1917).
Simpatiile pentru Germania nazistă au condus la arestarea şi amendarea sa după cel de-al
Doilea Război Mondial.

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor, Facebook și Instagram!
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DIN ACTIVITĂȚILE BIBLIOTECII
ATELIERUL DE QUILLING
Quilling-ul sau tehnica spiralării hârtiei este o
artă manuală foarte îndrăgită în întreaga lume,
care dezvoltă creativitatea, îndemânarea și
simțul estetic. Fâșiile de hârtie gata pregătite
sunt răsucite cu ajutorul unui instrument
simplu, se modelează în diferite moduri și se
lipesc. Astfel copiii și adolescenții se relaxează
și dau frâu liber imaginației, creând prin
această tehnică diverse figurine, obiecte,
decoruri pentru felicitări cu diferite ocazii.
Activitățile au loc:
în prima marți, de la ora 16.00,
pe platforma ZOOM: atelierul pentru copii;
în prima joi, de la ora 15.00, la sediul
central al bibliotecii, Calea Dorobanților,
nr. 104, etaj IV centru: atelierul pentru
adolescenți.
Participarea este gratuită, pe baza Permisului
de
intrare
la
bibliotecă.
Informații
suplimentare la telefon: 0264.430323 sau prin
email: copii@bjc.ro, adolescent@bjc.ro. Vă
așteptăm cu drag!

READING CLUB
Filiala „Traian Brad” invită copiii cu
vârsta cuprinsă între 10-14 ani la un
club de lectură în limba engleză.
Acesta își propune să vină în sprijinul
celor care doresc să își exerseze cititul
în limba engleză, să aprofundeze
cunoștințele dobândite la clasă sau să
își dezvolte nivelul de comunicare
într-o limbă străină. Întâlnirile vor
avea loc în fiecare miercuri de la ora
15.00. Informații suplimentare și
înscrieri: e-mail: manastur@bjc.ro,
telefon: 0264565784. Vă așteptăm!

ENGLISH CONVERSATION CLUB
club on-line de conversație în limba engleză
pentru adulți
American Corner Cluj-Napoca din
cadrul Bibliotecii Județene „Octavian
Goga” Cluj invită adulții peste 40 de ani
la un club on-line de conversație în
limba engleză pentru începători,
coordonat de un voluntar. Persoanele
care cunosc puțin sau deloc limba
engleză vor avea ocazia să acumuleze
cunoștințe de bază sau să își dezvolte
cunoștințele de limba engleză prin
intermediul conversației pe diverse
teme. Întâlnirile vor avea loc în a doua
și a patra zi de miercuri din fiecare
lună, între orele 17.00-18.00.
Înscrierile se fac la adresa de e-mail
americancornercluj@gmail.com.
Întâlnirile bilunare ale clubului vor avea
loc pe Google Meet. Participarea este
gratuită.

AgoraTeen
Clubul pentru adolescenți se va desfășura
la bibliotecă, la filiala Zorilor, în prima
marți din lună, începând cu ora 18:00 și se
adresează celor cu vârsta cuprinsă între 13
și 18 ani. Activitatea se va axa pe lectură și
joacă, oferind tinerilor posibilitatea de a
împărtăși idei despre cărțile citite și de a
socializa cu alții de vârsta lor într-un cadru
nonformal și plăcut. Jocurile de masă vor
veni în completarea discuției pe tema
lecturii și vor adăuga o notă originală și
amuzantă, făcând apel la gândirea
strategică și la imaginația participanților.
Participarea este gratuită pe baza
permisului de intrare la bibliotecă.
Vă așteptăm!

