
Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj este continuatoarea unei bogate tradiţii  de lectură
publică la Cluj (sec. XIX), iar în decursul anilor a reuşit să-şi dezvolte colecţiile cu caracter
enciclopedic şi  serviciile oferite utilizatorilor, devenind azi una dintre cele mai mari şi
importante biblioteci publice judeţene din România. 
De la înfiinţarea ei,  acum 100 de ani, biblioteca a funcţionat în diferite localuri şi  sub diferite
denumiri:  
-Biblioteca Populară înfiinţată de stat în 1921 - în cadrul Universităţii  "Regele Ferdinand I"
-Biblioteca a Consiliului Judeţean al  Sindicatelor - pe strada Emile Zola nr. 1  (1949)
-Biblioteca Populară a Municipiului Cluj -  în P-ţa Libertăţii  nr. 2 (1949)
-Biblioteca Centrală Regională - în P-ţa Malinovsky nr. 5 (azi P-ţa A. Iancu) (1950) şi  în P-ţa Ştefan
cel Mare nr. 1
-Biblioteca Municipală (1963) şi  ca Biblioteca Judeţeană - în P-ta Ştefan cel  Mare nr. 1  în Palatul
Culturii  (1956) fostul Palat al  Justiţiei.
În timp, istoria ei  este marcată de o mulțime de evenimente şi  etape de dezvoltare care îi
conturează evoluţia, cele mai importante fiind cuprinse în rubrica Biblioteca în timp de pe site-ul
bibliotecii,  www.bjc.ro.
Anul acesta vom sărbătorim cei 100 de ani cu și  mai multe activități  și  produse pentru utilizatorii
noștri.  Pe site-ul și  pagina de Facebook a bibliotecii  veți  găsi anunțuri și  actualizări,  precum și
posibilitatea de a ne împărtăși mesajele sau poveștile pentru aniversarea noastră!
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O m u l  c a r e  v o i a  s ă  f i e  f e r i c i t  de Laurent Gounelle
Aşa cum ne-a obişnuit,  Laurent Gounelle fascinează prin ideile pe care le
transmite în fiecare carte. Nici aceasta nu face excepţie şi  ne dezvăluie
secretele pentru o viaţă fericită, împlinită. La începutul romanului facem
cunoştinţă cu Julian, care, aflat în vacanţă în Bali,  doreşte să-l  cunoască pe
un renumit vindecător şi  de aici  încep investigaţiile menite să identifice
obstacolele ce stau în calea fericirii.  Este un roman din care înveţi  să te
descoperi,  să te înţelegi şi  să te accepţi pentru că aşa cum ne vedem noi aşa
ne văd şi  ceilalţi,  realitatea este cea a credinţelor noastre inconştiente. De
asemenea, se accentuează ideea de a şti  să alegi,  iar dacă nu ştii  trebuie să
înveţi,  pentru că doar aşa poţi fi  l iber şi  doar liber poţi fi  fericit.  Romanul
este construit ca o carte de dezvoltare personală, dar mai prietenoasă, care
chiar ar avea şanse să schimbe comportamente. Se desprind idei foarte
frumoase, la obiect,  care exprimă de fapt esenţa unei vieţi  împlinite.



Florin Piersic,  actor clujean de teatru şi  fi lm - 85 de ani (27.01.1936)
Născut la Cluj în 27 ianuarie 1936, Florin Piersic și-a petrecut copilăria în Bucovina,
Cernăuți și  Cluj,  unde a urmat cursurile Liceului de băieți  nr. 3 (azi Colegiul Național „Emil
Racoviță”).  În 1957 a absolvit  IATC și a debutat pe scena Teatrului Național din București
obținând rolul titular în „ Discipolul diavolului”,  de George Bernard Show. Au urmat roluri
în spectacolele „Tragedia optimistă”,  „Oameni și  șoareci”,  „Orfeu în infern”, care i-au
deschis o carieră prestigioasă în teatru. Ca actor de film a debutat în „Ciulinii  Bărăganului”
în 1957, în rolul lui Tănase, iar până în 1987 a jucat în multe filme, fiind perceput ca un „june
prim” sau „Făt-Frumos” al  cinematografiei românești.  S-a remarcat în filmul „De-aș fi
Harap Alb”, regizat de Ion Popescu Gopo și  în rolul lui Mărgelatu, unul dintre cele mai
îndrăgite personaje din filmul românesc.  În 2009 a primit Premiul pentru întreaga carieră
în cadrul festivalului de film Transilvania.  În 26 ianuarie 2011 cinematograful „Republica”
din Cluj-Napoca a fost redenumit cinematograful „Florin Piersic”.  A fost distins cu „Ordinul
Meritul Cultural” clasa a V-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”,
iar la 30 mai 2002 a primit „Ordinul Național Steaua României” în grad de Cavaler „pentru
prestigioasa carieră artistică și  talentul deosebit prin care a dat viață personajelor
interpretate în filme, dar și  pe scenă, cu prilejul  celebrării  unui veac de film românesc”.
Sursa: https://www.cinemagia.ro/actori/florin-piersic-1967/, https://ro.wikipedia.org/wiki/Florin_Piersic

Z i u a  U n i r i i  P r i n c i p a t e l o r  R o m â n e -
1 6 2  d e  a n i  d e  l a  U n i r e a  P r i n c i p a t e l o r  R o m â n e  

s u b  d o m n i a  l u i  A l e x a n d r u  I o a n  C u z a
( 2 4 . 0 1 / 0 5 . 0 2 . 1 8 5 9 )

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea
Principatelor Române din anul 1859 – numită şi  „Mica Unire”,
realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Unirea celor două principate a început practic în anul 1848,
atunci când s-a realizat uniunea vamală între Moldova și  Țara
Românească, în timpul domniilor lui Mihail  Sturdza,
respectiv Gheorghe Bibescu.
La 5 ianuarie 1859, în Moldova, Adunarea electivă formată din
48 de deputaţi l-a ales în unanimitate ca domn pe Alexandru
Ioan Cuza, şeful partidei unioniştilor moldoveni.
Sursa: https://radioromaniacultural.ro/documentar-unirea-principatelor-romane-
24-ianuarie-1859/

NOUTĂȚI

EVENIMENTUL LUNII

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

În Ţara Românească bucureştenii  au fost mobilizaţi
pentru a susţine candidatura lui Cuza. În şedinţa din
24 ianuarie 1859, deputatul Vasile Boerescu a propus
candidatura lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost votat
în unanimitate. Cuza a devenit domnitor al  celor două
principate, iar unirea lor a fost recunoscută de către
marile puteri pe parcursul domniei sale.
Prin recunoașterea Unirii  depline, crearea primului
Parlament unic al  României şi  a primului guvern
unitar, prin reformele sale – adoptarea primei
Constituții  românești,  reforma electorală,
secularizarea averilor mănăstirești,  reforma agrară, a
învățământului,  domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus
bazele dezvoltării  moderne a României. ANIVERSAREA LUNII

Sursa foto:
https://www.cinemagia.ro/actori/florin-

piersic-1967/

Sursa foto: Wikipedia, Enciclopedia Romaniei - Theodor
Aman: Unirea Principatelor
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STORYTELLING HOUR  
American Corner Cluj-Napoca
invită preșcolarii  la „Storytelling
Hour” on-line, pe platforma Zoom,
unde se citesc povești  în limba
engleză și  se traduc în limba
română, fiecare întâlnire fiind
însoțită de o vizionare surpriză. 
Copiii  sunt așteptați  în fiecare
vineri,  de la ora 14.00, pentru
înscriere fiind necesară expedierea
unei solicitări la adresa
americancorner@bjc.ro.

CENACLUL LITERAR „TRAIAN BRAD”
reprezintă una dintre activităţile tradiţionale ale
Secţiei pentru copii.
Acesta se desfășoară în ultima marți din lună, de
la ora 17.00 și  se adresează copiilor cu vârsta
cuprinsă intre 8 și  18 ani. Constituit în luna
octombrie 2002, întruneşte în rândurile sale copii
care fac primii paşi în lumea creaţiei literare, sub
îndrumarea scriitorului clujean Victor Constantin
Măruțoiu.  Activitatea se desfășoară on-line. 
Date de contact pentru înscriere:  
telefon – 0264 430 323 sau email  – copii@bjc.ro.

SĂNĂTATEA ÎN SEZONUL RECE, 
CU PRODUSE NATURISTE

Activitatea are loc în data de 23
ianuarie, ora 18.00 și  se desfășoară
on-line, pe platforma ZOOM.
Aceasta se adresează adulților și
seniorilor (25-65 ani)  interesați  să
afle mai multe informații  despre
cum se poate pregăti și  susține
organismul cu produse naturiste,
pentru a preveni afecțiunile din
sezonul rece - gripă, răceală.

ARTA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR
Activitatea este destinată copiilor
cu vârsta cuprinsă între 8 şi  14 ani
și  se desfăşoară în fiecare luni, de
la ora 17.00, la Filiala Zorilor a
Bibliotecii  Județene „Octavian
Goga” Cluj.  Tematica întâlnirilor
este variată și  are ca scop
dezvoltarea creativității  și  a
imaginației copiilor prin realizarea
de obiecte din materiale cu texturi
diferite. Participarea este gratuită,
pe baza Permisului de intrare la
bibliotecă.

VERSEK...MOST?!/  POEZII...AZI?!
A versről egy fordított  világban 

- meghívottunk Cseh Katalin költő -

Poezia,  azi,  într-o lume întoarsă
- invitat special  poeta Cseh Katalin -

Activitatea se va desfăşura pe Google
Meet. Înscrieri și  informații  la
numărul de telefon 0731-013293.


