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CLUBUL LECTURII DE VACANȚĂ
Este un program pentru copii cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani,
care se desfășoară în Secția pentru copii a bibliotecii în fiecare
vacanță de vară, pe parcursul a două ore zilnic, timp de o
săptămână. Ediția din acest an se va organiza în perioada 5-9
iulie și va fi dedicată Zilei Internaționale a Prieteniei,
sărbătorită în 30 iulie. Participanții vor purta discuții pe această
temă, pornind de la citate deosebite despre prietenie culese din
cărțile pentru copii, vor cunoaște prietenii celebre, prieteni
imaginari, prietenii dintre oameni și animale. Copiii sunt
invitați să petreacă vacanța departe de calculatoare, laptouri sau
alte device-uri, într-un mod plăcut, să-și facă prieteni noi și, de
ce nu?, să învețe să iubească mai mult cartea și lectura.
Nu uitați: în această vară SE CAUTĂ PRIETENI!

RECOMANDARE
DE LECTURĂ
Îngerul meu secret de Federica Bosco

Mia este o adolescentă care se află în comă la începutul
romanului, dar vede și aude tot ce se întâmplă în jurul ei. Multe
personaje, familie și prieteni, o vizitează și îi vorbesc, însă
nimeni nu o face să vrea să se reîntoarcă printre cei vii. Care să
fie motivul? Viața ei fusese perfectă: avea o prietenă care-i era ca
o soră; practica baletul, pentru care făcuse multe sacrificii; avea
un prieten, care era sufletul ei pereche. Dar cineva acolo sus o
iubește și dorește ca ea să trăiască din nou, dându-i peste cap
planurile de renunțare la viață. Dacă doriți să aflați mai multe
despre decizia Miei si despre aventurile ei, cartea poate fi
împrumutată de la Secția de Împrumut pentru Adulți.

EVENIMENTUL LUNII
4 iulie - Ziua Crucii Roşii Române

În fiecare an, la data de 4 iulie este marcată Ziua Crucii Roşii
Române. Societatea de Cruce Roșie din România fost fondată în 1876,
aceasta fiind data la care a primit recunoașterea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii.
Societatea naţională a fost fondată la iniţiativa mai multor
personalități ale vremii. Printre semnatarii actului de înfiinţare a
CRR, în 1876, se regăseau personalităţi importante ale vremii:
Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A. Rosseti, Ion
Ghica, Dimitrie Sturdza și dr. Carol Davila, informează site-ul
www.crucearosie.ro.
Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de
dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul
societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate
formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de
demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate,
rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

După 1990, Crucea Roşie Română a început un proces de
reorganizare a activităţii pe baza celor şapte Principii
Fundamentale ale Mişcării Internaţionale: Umanitate,
Imparţialitate, Neutralitate, Independenţă, Voluntariat,
Unitate, Universalitate.
Sursa:
https://www.agerpres.ro/documentare/2020/07/04/4iulie-ziua-crucii-rosii-romane--534156

ANIVERSAREA LUNII

Sursă foto: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/despre-marcel-proust-si-opera-sa
Sursă foto: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/despre-marcelproust-si-opera-sa

Marcel Proust (1871- 1922)

Marcel Proust este unul dintre cei mai renumiți
scriitori francezi ai secolului al XIX-lea.
În 1909, Proust a început să lucreze la ceea ce avea să
devină capodopera sa. „A la recherche du temps perdu”
(„În căutarea timpului pierdut”) este un roman în șapte
volume la care Proust a lucrat 13 ani pentru a-l
termina. Romanul urmărește reflecțiile autorului
asupra copilăriei și a vieții sale de adult în Parisul
secolelor al XIX-lea și al XX-lea. Este considerat
capodopera lui Proust și a fost tradus în zeci de limbi.

NOUTĂȚI

Existenţa lui Marcel, personajul central al romanului, este compusă din
câteva experienţe decisive; el descoperă că timpul are o dimensiune
subiectivă sau, cum spune la un moment dat, că o oră nu-i o oră, ci un vas
plin de parfumuri, de sunete, de proiecte şi de atmosferă. O trăire, o
senzaţie sau un gest ce se repetă pot recupera un episod uitat, dar mai cu
seamă declanşează un proces de anamneză şi de reevaluare a unor secvenţe
de viaţă care conduc spre adevărata esenţă a fiinţei. Marcel se regăseşte
prin mai multe astfel de experienţe (mâncând o prăjitură, împiedicându-se
la ieşirea din baptisierul bisericii San Marco din Veneţia sau în curtea
palatului Guermantes, receptând zgomotul unor pahare, pipăind un şervet
prea scrobit).
Marcel Proust a mai scris și alte romane și nuvele. În 1886 Proust a
publicat o colecție de poezie și proză, numită „Ses Plaisirs et les jours”.
Cartea avea o introducere semnată de Anatole France, un bine cunoscut
romancier al vremii și era ilustrată de Madeleine Lemaire, o faimoasă
pictoriță franceză. În același an, Proust a început să lucreze la un roman
ce s-a numit „Jean Santeuil”, dar care a fost publicat după moartea sa, în
1952. Acest roman este considerat neterminat deoarece Proust a renunțat
să mai lucreze la el în 1899.

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

BULETIN INFORMATIV
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj
iulie 2021

DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII
BIBLIOTECA DE VACANȚĂ
LA FILIALA ZORILOR
Programul de vacanță este destinat
copiilor cu vârsta cuprinsă între 6
și 14 ani, cu activități desfășurate
în bibliotecă. Joaca, instruirea și
cunoașterea vor face întâlnirile
plăcute, atractive și interactive.
Fiecare copil își va găsi o activitate
potrivită personalității sale, va
socializa și își va forma noi
prieteni.
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.

ATELIERE DE CREATIVITATE
Din 8 iulie Sala multiculturală
organizează ateliere de creativitate
pentru copii (10 ani+) în programul
Canva. Activitățile vor avea loc la Sala
multiculturală (etajul 3, tronson
vest), bilunar, în limba maghiară.
Pentru informații:+40731 013293
Július 8-tól a Magyar Sarok kreatív
klubbot szervez gyerekeknek (tíz éves
kortól), ahol a Canva programmal
ismerkedhetnek. A tevékenységekre
kéthetente a Magyar Sarokban kerül
sor. Iratkozni:+40731 013293

PROGRAM DE VACANȚĂ LA FILIALA DIN
CARTIERUL MĂNĂȘTUR
Dragi copii, vă așteptăm începând cu data de 5 iulie
la activitățile din programul de vacanță al lunii
iulie. V-am pregătit ateliere pentru toate gusturile –
de pictură și desen, de reciclare creativă, de
povestiri digitale și scriere creativă, dar și un club
de istorie pentru pasionați. Împreună vom scoate
din “Valiza cu surprize” cele mai interesante și
amuzante experimente, iar jocurile din colecția
noastră vă așteaptă cu noi provocări, atât pe cei
mici cât și pe cei mari!

STORYTELLING HOUR
American Corner Cluj-Napoca
invită preșcolarii la “Storytelling
Hour on-line”! Activitatea se
desfășoară în fiecare zi de vineri,
de la ora 14.00, pe platforma
Zoom. Se citesc în limba engleză
și se traduc în limba română cărți
din colecție, se discută despre ele
și se vizionează videoclipuri.
Înscrierile pentru participare se
fac
la
adresa
americancorner@bjc.ro.

BIBLIOVACANȚA
ADOLESCENȚILOR
Începând cu data de 5 iulie,
copiii și adolescenții cu vârsta
cuprinsă între 12 și 18 ani sunt
invitați
la
programul
de
vacanță, în cadrul căruia se vor
desfășura activități diverse:
cerc de limba franceză, ateliere
handmade,
concursuri
cu
premii, jocuri, vizionări de
filme.
Participarea
este
gratuită, pe baza Permisului de
intrare la bibliotecă.

