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EROII CĂRȚILOR CITITE

Concursul se adresează preșcolarilor și școlarilor până în clasa a VIII-a,
din județul Cluj. Ediția L a concursului se desfășoară în acest an exclusiv
în mediul on-line. Cei care doresc să participe trebuie să ilustreze prin
desen sau pictură un personaj dintr-o carte citită, să completeze un
formular de înscriere și să ni le trimită pe adresa copii@bjc.ro, până în 21
mai. Câștigătorii vor fi anunțați chiar de Ziua Copilului. Informații
suplimentare pe Blogul copiilor: https://copiibjc.bjc.ro/?p=9201 .
Succes tuturor participanților!

RECOMANDARE
DE LECTURĂ
Prevestirea de Ioana Pârvulescu
Romanul Prevestirea, scris de Ioana Pârvulescu, o rescriere a povestirii
biblice a lui Iona, ne invită să călătorim în timp și în spațiu, dar prilejuiește
mai ales o călătorie către sine. Călătoria lui Iona înseamnă plecări,
întoarceri, obstacole și schimbări de destinație, moarte și renaștere (ca
orice călătorie inițiatică) și poate fi în mod simbolic călătoria oricui prin
viață, în căutarea sinelui autentic. Este un roman complex, despre iubire,
prietenie și maturitate, despre familie și ce înseamnă să-ți pese de ai tăi,
despre datoria fiecăruia față de sine și față de Dumnezeul său, despre
puterea cuvântului rostit, despre miracole dumnezeiești înfăptuite de
oameni, despre primejdii și temeri, despre timp și despre memorie.
Povestea ni se dezvăluie cu măiestrie prin vocile mai multor naratori, toți
urmași ai lui Iona, care o transmit mai departe, până în zilele noastre.
Trecerea de la un narator la altul se face lin, aproape insesizabil, fără a rupe
continuitatea textului.
Vă invităm să călătoriți alături de Iona și să descoperiți de ce acest roman
este dedicat taților, de ce este el potrivit pentru vremurile pe care le trăim
și, în plus, de ce este fascinant stilul autoarei.

EVENIMENTUL LUNII
100 de ani de la inaugurarea Bibliotecii Populare clujene (14.05.1921)
De-a lungul a 100 de ani, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a existat și funcționat
în diverse locații, trecând, și cu denumirea prin mai multe schimbări. Înființată în anul
1921, a fost numită Biblioteca populară și a activat în cadrul Universității „Regele
Ferdinand I” (actuală „Babeș-Bolyai”). După ce s-a desființat universitatea de care ținea
biblioteca, aceasta a devenit în anul 1949, Biblioteca Consiliului Județean al Sindicatelor,
având sediul pe strada Emile Zola nr. 1. În același an, biblioteca devine Biblioteca
populară a municipiului Cluj, cu sediul în Piața Libertății nr. 2.
Schimbările de nume și locație nu se opresc aici. La scurt timp, în anul 1950, biblioteca
primește numele de Biblioteca Centrală Regională și activează în Piața Malinovsky nr. 5,
(actuala Piață Avram Iancu) și în Piața Ștefan cel Mare nr. 1. Din anul 1963, instituția a
devenit Biblioteca Municipală, ca apoi, din 1956, să poarte denumirea de Biblioteca
Județeană, cu sediul în Piața Ștefan cel Mare nr. 1, respectiv în Palatul Culturii (fostul
Palat al justiției). În anul 1992, se ajunge la numele actual, cel de Biblioteca Județeană
„Octavian Goga”, numită astfel după cunoscutul poet, om politic, prim-mininstru și
membru al Academiei Române.
Programul dedicat acestei aniversări pentru săptămâna 14-21 mai 2021 va fi disponibil pe
www.bjc.ro.

https://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo

ANIVERSAREA LUNII
17 mai- 120 de ani de la nașterea sculptorului clujean, profesor universitar
Romul LADEA (17.05.1901 – 27.08.1970)

Sursa foto:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romulus_Ladea

Figură emblematică a sculpturii românești moderne, autodidact în însușirea culturii
umaniste prin pasiunea lecturii, profesor universitar la Cluj, Romulus (Romul) Ladea (19011970) s-a născut în Banatul românesc, regiune cu puternice tradiții artistice și culturale
populare. Anii de formare l-au purtat prin Timișoara, în colonia pictorilor din Baia Mare, la
București și pentru scurte perioade în străinătate, în Budapesta, Viena, München, Berlin,
Dresda și în special la Paris unde a frecventat atelierele lui Brâncuși, Rodin și Bourdelle. A
fost recunoscut și încurajat de timpuriu ca un mare talent în sculptură de către mari
personalități ale culturii românești, printre care Lucian Blaga, a participat la expoziții
personale și colective, a primit numeroase comenzi de sculpturi și, în semn de apreciere, i-au
fost acordate titlurile de Artist Emerit (1957) și Maestru Emerit al Artei (1964). Multe orașe din
țară sunt înfrumusețate cu busturi și monumente care poartă semnătura marelui artist, în
Cluj-Napoca fiind Grupul statuar Școala Ardeleană, Horea și Ion Agârbiceanu. Ceea ce
transpare din arta lui Romul Ladea este pasiunea sa pentru arta populară românească, sursă
principală de inspirație și efortul de a reda în piatră sau lemn sensurile spirituale cele mai
profunde ale atitudinii românilor față de viață și artă.

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor și Facebook!
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DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII
ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ

Specialiști
în
domeniul
recomandări - partea a II-a
sănătății
vor
face
recomandări
Întâlnirea
este
organizată
pentru
adulți
și
se
va pentru o alimentație sănătoasă
desfășura în mediul on-line, și vor răspunde la întrebările
pe platforma ZOOM, în data participanților. Este esențial
să înțelegem ce înseamnă o
de 27mai, ora 18.00.
alimentație sănătoasă, pentru
că acest fapt influențează
calitatea vieții și longevitatea.
Vom
afla
ce
înseamnă
mâncarea sănătoasă dar și
despre macronutrienții pe care
trebuie să îi includem în
alimentație.

COMORI ASCUNSE ÎN
BIBLIOTECĂ
activitate on-line de documentare
și
prezentare
prin
mijloace
multimedia
a
unor
cărți,
bibliotecari, cititori și voluntari
ai bibliotecii noastre.

Este, de fapt, o invitație
de a urmări pagina de
FB pentru
4-5
conținuturi
speciale. Asadar, este
adresată adulților și se
desfășoară
online.
Perioada de desfășurare
este 14 - 21 mai.
Înscrieri la tel: 0264-439
005
sau
e-mail:
kogalniceanu@bjc.ro.

CITESC O CARTE ÎMPREUNĂ
CU COPILUL MEU
Invităm cu drag preșcolarii împreună cu
părinții ori bunicii la programul „Citesc
o carte împreună cu copilul meu”,
organizat de Secția pentru copii!
Activitățile au loc în fiecare vineri, de la
ora
16.00,
pe
platforma
ZOOM.
Programul a fost lansat în septembrie
2011 și constă în realizarea unor
activităţi de lectură copii-părinţi, cu
scopul de a-i determina pe cei mici să se
îndrepte către carte şi lectură. Înscrieri
se pot face prin telefon: 0264.430323 sau
prin email copii@bjc.ro.

STORYTELLING HOUR

CLUB DE CONVERSAȚIE

Vă așteptăm în fiecare zi de
vineri, de la ora 14.00, la
“Storytelling
Hour
on-line”,
activitate dedicată preșcolarilor
de American Corner Cluj-Napoca.
Cei mici ascultă o poveste în
limba engleză și traducerea ei în
limba
română,
discută
pe
marginea subiectului, vizionează
materiale video. Doritorii se pot
înscrie
la
adresa
americancorner@bjc.ro.

în limba română pentru copii
de etnie maghiară
Acesta se adresează copiilor cu vârsta
între 8 și 10 ani, scopul acestuia fiind
exersarea comunicării în limba română.
Activitățile vor avea loc săptămânal, online, pe platforma ZOOM. Participarea
este gratuită, pe baza permisului de
intrare la bibliotecă.
Înscrieri
și
informații
la
Sala
multiculturală, etajul 3, tronson vest sau
la numărul de telefon 0731-013293.

