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EVENIMENT CULTURAL

Săptămâna copilăriei, ediția a III-a
30 mai - 8 iunie 2022

 Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj vă invită să sărbătorim
împreună COPILĂRIA.

 În perioada 30 mai - 8 iunie,  o mulțime de activități au fost pregătite
pentru cei mici și familiile lor de către Secția pentru copii ce  aniversează
20 de ani de activitate în sediul central al bibliotecii, precum și de către
filialele de cartier: ateliere de creativitate, cluburi  de limbi străine, ore
de lectură în limbile română, engleză, maghiară, atelier de poezii Haiku,
club de lego, clubul curioșilor etc.
 Până în 17 iunie, în foaierul sediului central poate fi vizionată expoziția
celei de-a LI-a ediții a concursului de desene „Eroii Cărților Citite”.

 Programul complet al evenimentelor este disponibil pe pagina bibliotecii
www.bjc.ro.

  În contextul manifestărilor culturale prilejuite de aniversarea a 120 de ani de
la nașterea și 70 de ani de la moartea profesorului și istoricului literar
Dumitru Popovici, se înscrie și expoziția documentară organizată de
compartimentul Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală. Prezentarea
documentară însoțește lansarea volumului al XI-lea din colecția Personalități
ale Universității „Babeș-Bolyai”, Dumitru Popovici, coordonat de Ioana Bot și
Adrian Tudurachi. 
 Documentele expuse ilustrează întreg parcursul omului și cercetătorului
Dumitru Popovici: acte personale, corespondență, materiale pentru
pregătirea cursurilor și cursuri universitare, manuscrise ale operelor edite
sau inedite de critică și istorie literară, teatru, poezie, traduceri, eseuri,
articole și recenzii. Multitudinea și rigoarea alcătuirii documentelor susțin
munca bogată realizată de Dumitru Popovici de-a lungul carierei și
receptarea sa postumă. 
 Vă așteptăm la lansare miercuri, 8 iunie, ora 14.00, în foaierul Bibliotecii
Județene „Octavian Goga” Cluj (Calea Dorobanților nr. 104), unde, în perioada
6 – 10 iunie, între orele 8.00 -20.00, poate fi vizionată și expoziția
documentară.

Dumitru Popovici
lansare de carte și expoziție documentară

http://www.bjc.ro/
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RECOMANDARE DE LECTURĂ
I s t o r i a  a p e l o r

 de Maja Lunde
 Istoria apelor  este al doilea volum al scriitoarei norvegiene Maja Lunde, dintr-o
serie de ficțiune, dedicată transformărilor profunde ale planetei sub acțiunea
distrugătoare a oamenilor:
 1.Istoria albinelor
 2.Istoria apelor 
 3.Ultimii cai din stepă 
 Este un roman tulburător și emoționant în care se intersectează două povești
petrecute în timpuri și locuri diferite:
 2017. Aflată în toamna vieții, Signe pornește într-o călătorie cu velierul său,
Albastru, din Norvegia până la Bordeaux și apoi pe Canal de Garonne, ca să îl
întâlnească și să-l sfideze încă o dată pe Magnus, marea ei dragoste.
 Signe s-a născut și a crescut în Norvegia, într-un peisaj sălbatic, cu cascade, râuri
învolburate, ghețari milenari și fiorduri adânci. De mică a simțit o comuniune cu
natura și toată viața a luptat împotriva acelora care încercau să supună forțele
naturii, secătuindu-i resursele, chiar dacă aceasta a însemnat să lupte și împotriva
persoanelor dragi care au dezamăgit-o: propria mamă și iubitul ei, Magnus.
 2041.Un incendiu izbucnit în orașul natal, i-a despărțit pe Magnus și pe fiica
acestuia, Lou, de ființele iubite. Aceștia au fost nevoiți să fugă din calea focului,
spre nord, printr-o Europă deșertificată, devastată de războaie purtate pentru cea
mai importantă resursă a vieții, apa, până într-o tabără de refugiați, nu departe de
Bordeaux. Aici, în albia secată a unui canal care străbate un sat-fantomă, un velier
îi așteaptă.

NOUTĂȚI



EVENIMENTUL LUNII
85 de ani de la festivităţile de inaugurare, la Cluj, 

a Colegiului Academic, în prezența regelui 
Carol al II-lea (13.06.1937)

 

xandru 

ANIVERSAREA  LUNII

5 iunie
 110 de ani de la nașterea cardinalului

Alexandru Todea
 

Clădirea se află la intersecția străzilor Emmanuel de Martonne și Mihail
Kogălniceanu, pe locul unui vechi teatru din secolul al XIX-lea.
În 1906, această clădire a fost cumpărată de către stat pentru Universitatea
din Cluj, iar după 1918 a revenit Universității Daciei Superioare pentru a
servi ca depozit al muzeului botanic, ceea ce a contribuit la avansarea stării
ei de degradare fizică, obligând Rectoratul Universității Regele Ferdinand să
ia în discuție demolarea și ridicarea unei noi clădiri cu funcționalități
variate. 
Construit pe vechile fundații de piatră, după planurile arhitectului George
Cristinel, noul edificiu, ornat cu o frescă a pictorului Costin Petrescu și cu
ornamente specifice stilului funcțional al secolului al XX-lea, contrastează
cu restul construcțiilor din jur. 
Istoria a fost schimbătoare și în privința denumirii acestei clădiri
universitare, care s-a numit Casa Studențească Regele Matia, apoi Casa
Universitarilor, iar în zilele noastre Colegiul Academic. Astăzi, după
revenirea clădirii în patrimoniul Universității „Babeș-Bolyai”, aici se află
Facultatea de Studii Europene și Casa Universitarilor. Ca element de
arhitectură, destul de inedit ca amplasament, este turnul prismatic de pe
colțul clădirii dinspre intersecția amintită, construit în lateralul edificiului
și prevăzut cu un geam vertical și îngust.

La 13 iunie 1937 au avut loc festivitățile inaugurării
Colegiului Academic, în prezența regelui Carol al II-
lea, a familiei regale, a membrilor guvernului și a altor
oficialități. 
Edificiul a fost construit la inițiativa rectorului Florian
Ștefănescu-Goangă, cu sprijinul premierului Gheorghe
Tătărăscu și al Casei Regale a României. 

  Alexandru Todea s-a născut în luna iunie 1912 în Teleac, jud. Mureş, într-o
familie de ţărani. Studiile primare le-a urmat în satul natal şi la Căcuci, iar
cele medii la Gimnaziul din Reghin şi la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare” din
Blaj. Primit în clerul Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş, Mitropolitul
Vasile Suciu l-a trimis pentru studii teologice superioare la Roma, unde a
urmat Filosofia şi Teologia la Institutul de „Propaganda Fide”. În 1938 a fost
hirotonit la Roma diacon de către Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla, în
prezența ambasadorilor României acreditați pe lângă Italia și Sfântul Scaun.
În 1939 tânărul diacon Alexandru Todea a fost hirotonit preot, la Roma, de
către episcopul rus greco-catolic din diaspora. 
 În 1940 s-a întors în ţară, iar în 1945 i se încredințează „Parohia Română
Unită din Reghin” și „Protopopiatul”. 
Pentru atitudinea anticomunistă Alexandru Todea a fost arestat de mai
multe ori de către autorități și a trecut prin aproape toate închisorile din
țară.
În urma desființării penitenciarului din Sighet e transferat succesiv la
Râmnicu Sărat, Pitești, Dej și Gherla, de unde va fi eliberat în 1964. Imediat
după ce s-a eliberat și întors la Reghin, episcopul Todea a început o muncă
titanică de refacere a episcopiei. 
În 1986 este ales Mitropolit în cadrul Conferinței episcopale ținută la Cluj.

 
 În 1990 e numit legal Arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș,
fiindu-i retras titlul simbolic de episcop de Cezaropolis și fiind
confirmat de către Vatican în calitate de Mitropolit al Bisericii
Romane Unite. Recunoașterea supremă a unei vieți de credință și
jertfe o reprezintă numirea sa în Colegiul cardinalilor. Alexandru
Todea devenea astfel, al doilea cardinal din istoria bisericească a
României, după Iuliu Hossu. În 1994, Papa i-a aprobat retragerea
de la conducerea Bisericii, din motive de sănătate.
 Finalul vieții îi va consacra triumful. În aceeași biserică în care
cu 49 de ani înainte a fost consacrat  episcop, Cardinalul Todea 
s-a îmbrățișat cu Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei
acestuia în România (1999). Suveranul Pontif s-a aplecat asupra
scaunului cu rotile în care se afla Cardinalul, emoționându-l pe
acesta din urmă până la lacrimi. 
 A trecut la cele veșnice la 22 mai 2002, la 90 de ani și este
înmormântat în Catedrala Sfânta Treime din Blaj.
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DIN ACTIVITĂȚILE  BIBLIOTECII

Vă invităm să participați la “Storytelling Hour
on-line”, o activitate organizată de American
Corner Cluj-Napoca pentru preșcolari. 
În fiecare zi de vineri, de la ora 14.00, cei mici
ascultă o poveste în limba engleză și
traducerea textului în limba română,
vizionează un material video și discută cu
bibliotecarul. Înscrierile pentru participare se
pot face la adresa americancorner@bjc.ro.
Cărțile citite la “Storytelling Hour on-line” se
pot împrumuta acasă, pe baza permisului de
intrare la bibliotecă. Vă așteptăm!

STORYTELLING HOUR ON-LINE
 

În data de 23 iunie 2022, ora 18.00,
Filiala „Traian Brad” organizează o
întâlnire on-line în cadrul
proiectului „Sănătate prin terapii
alternative”. Specialiști în domeniul
sănătății vor vorbi despre rolul apei
în organism și despre beneficiile
consumului de apă pentru sănătatea
noastră. Participarea este gratuită.
Informații suplimentare la
tel.0264565784.
 Vă așteptăm!

APĂ - HIDRATARE - 
SĂNĂTATE

PASIUNE ȘI CREAȚIE 
Atelier de creativitate pentru adulți

Biblioteca oferă un spațiu frumos și
generos, în care îți poți petrece timpul
într-un mod plăcut și agreabil, iar
talentul, îndemânarea și imaginația au
ca efect final realizarea unor minunate
obiecte decorative.
Activitatea este destinată adulților și se
desfășoară în ultima joi din lună, de la
ora 17.00 la Filiala Zorilor a Bibliotecii
Județene „Octavian Goga”.
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.

 

NYÁRI OLVASÓKLUB
CLUBUL DE LECTURĂ 

ÎN LIMBA MAGHIARĂ PENTRU ADULȚI 
 
 Minden kedden, 18,00 órától szeretettel

várjuk a virtuális találkozónkra az olvasni,
beszélgetni szerető felnőtteket. A június 7-i
téma: Kepes András, A boldog hülye és az
okos depressziós.
În fiecare marți, de la ora 18,00 vă
așteptăm la CLUBUL DE LECTURĂ ÎN
LIMBA MAGHIARĂ PENTRU ADULȚI.
Activitatea se defășoară on-line,
următoarea întâlnire va avea loc loc în 7
iunie.

NYÁRI MESEÓRA - KICSIKNEK
 

Joi, 2 iunie 2022, vă invităm
la Ora poveștilor pentru pitici.
Copiii iubitori de povești cu
vârsta între 4 și 7 ani sunt
așteptați cu drag de la ora
17.00 la Sala multiculturală,
etajul III vest.

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

mailto:americancorner@bjc.ro

