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Zilele Bibliotecii
9-16 mai 2022
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” vă invită să sărbătorim împreună
101 ani de existență a bibliotecii publice la Cluj-Napoca.
Programul Zilelor Bibliotecii (9-16 mai 2022) vă propune manifestări
culturale dedicate cărţii, spectacole, ateliere pentru toate vârstele,
cursuri de programare și de limbi străine.
Pe tot parcursul perioadei la sediul central și la filialele de cartier vor
avea loc: înscrieri gratuite la bibliotecă pentru toate persoanele, vizite
colective ale elevilor și studenților clujeni, „O carte pentru fiecare” acţiune de distribuire gratuită vizitatorilor bibliotecii a unor cărţi
primite ca donaţii din partea unor edituri şi persoane fizice.
În multitudinea activităților culturale propuse, iubitorii literaturii și ai
cunoașterii vor găsi cu siguranță, în funcţie de gusturi sau domenii de
interes, modalităţile cele mai potrivite de a-şi petrece timpul liber la
biliotecă. Programul complet al evenimentelor va fi disponibil pe
pagina bibliotecii www.bjc.ro.

RECOMANDARE DE LECTURĂ
Din cer au căzut trei mere
de Narine Abgarian

Romanul Din cer au căzut trei mere, bestseller în Rusia, a fost distins în 2016 cu Premiul Iasnaia
Poliana, iar în 2020 The Guardian a inclus-o pe autoare pe lista celor mai buni șase autori
contemporani europeni.
Povestea, „o minunată saga despre locuitorii unui sat armean” (Evgheni Vodolazkin), se țese
într-o structură ternară, ce reiterează formula finală a basmului armean: „din cer au căzut trei
mere: unul pentru cine a văzut, unul pentru cine a povestit, iar al treilea pentru cine a ascultat
și a crezut în bine.”
Este o poveste complexă și surprinzătoare, în care uneori lucrurile, alteori emoțiile, nu de
puține ori miraculosul ce intervine în ordinea realului, îi apropie și îi unesc pe cei din prezent și
pe cei care au fost, pe cei din aceeași familie și pe cei din aceeași comunitate.
„Viața își croiește drum peste tot” în satul Maran, atât în liniștea în care totul se întâmplă
conform unor rânduieli ancestrale, cât și în durerea pricinuită de boală, cutremur, război și
foamete. „Am vrut să scriu o carte al cărei sfârșit să ofere speranță. Omenirea are mare nevoie
de speranță, de povești despre bine.“, mărturisește autoarea.
Amintind de Un veac de singurătate, romanul va fi o încântare pentru iubitorii realismului magic,
dar și pentru toți cei care cred în puterea poveștilor.
Citiți acest roman, este balsam pentru suflet.” (Ludmila Ulițkaia)

EVENIMENTUL LUNII
9 mai
Ziua Europei

Ziua Europei simbolizează pacea și unitatea în Europa și se sărbătorește
la 9 mai, dată ce marchează Declarația Schuman din 9 mai 1950,
considerată piatra de temelie pentru înființarea Uniunii Europene.
Această Declarație, propusă de ministrul francez al afacerilor externe
Robert Schuman, reprezintă un plan politic bazat pe o Europă unită,
inițial prin constituirea unei comunități franco-germane care să
exploateze în comun cărbunele și oțelul celor două țări, inițiativă
deschisă apoi și pentru participarea altor state europene. „Pacea
mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare
proporționale cu pericolele care o amenință. Contribuția pe care o poate
aduce civilizației o Europă organizată și activă este indispensabilă pentru
menținerea unor relații pașnice.” Așa începea discursul lui Robert
Schuman, făcându-se astfel primul pas în direcția nașterii unei federații
europene întemeiată pe două principii de bază: pace și solidaritate.

ANIVERSAREA LUNII
1 mai

80 de ani de la nașterea lui

Mircea Țoca

Mircea Țoca (n. 1 mai 1942, Lugoj, județul Timiș - d. 6 februarie 1999, Cluj-Napoca) a
fost istoric, critic de artă și profesor universitar.
A urmat clasele primare și secundare la Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, iar
studiile universitare le-a absolvit în 1965 la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, cu o
diplomă de licență în Istoria artelor. În anii ’60 și ’70 ai regimului comunist a plecat la
mai multe specializări în străinătate, în Oslo și Viena (1967) și Harvard (1968),
obținând în 1971 un doctorat în istoria artei la Scuola Normale Superiore, din Pisa,
Italia. Șapte ani mai târziu a obținut același titlu și la Universitatea „Babeș- Bolyai”
din Cluj, în 1978. A fost cadru didactic la Facultatea de Istorie-Filosofie din Cluj, a
întreprins mai multe călătorii de studiu, în special în vestul Europei, dar și în Rusia și
Mexic și a desfășurat și o bogată activitate de cercetare, publicând mai multe articole
și studii în reviste de profil din țară și străinătate. Printre lucrările sale se numără:
1850-Clujul istorico-artistic (1974), Retrospective de artă modernă (1974), Pictori clujeni
(1977), Sculptori Clujeni (1978), Șase decenii de plastică românească militantă (1981), Studii
de istorie a artei (1982), Clujul baroc (1983), Vasile Crișan (1985).

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor, Facebook și Instagram!
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DIN ACTIVITĂȚILE BIBLIOTECII
AgoraTeen
Clubul pentru adolescenți se desfășoară
lunar 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 axează 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 vin 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!

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 între 25 și 40 de ani la un club
on-line de conversație în limba engleză
pentru avansați, coordonat de Claire
Elizabeth
Palo,
bursier
Fulbright.
Participanții vor avea ocazia să își exerseze
și să își dezvolte cunoștințele de limba
engleză prin intermediul conversației pe
diverse teme. Întâlnirile vor avea loc în
perioada aprilie-iunie 2022, săptămânal, în
fiecare zi de miercuri, între orele 17.0018.00, pe Google Meet.
Înscrierile se fac la adresa de e-mail
americancornercluj@gmail.com.
Participarea este gratuită.
Atenție: locurile sunt limitate!

CENACLUL LITERAR „TRAIAN BRAD”
Cenaclul
literar
,,Traian
Brad”,
organizat de Secția pentru copii a
bibliotecii, este un atelier de creație
literară ce se adresează copiilor de
toate
vârstele.
Coordonatorul
cenaclului
este
scriitorul
Victor
Constantin Măruţoiu, membru al
Uniunii Scriitorilor din România,
filiala Cluj. Cenaclul se întruneşte în
ultima zi de marţi a lunii, pe parcursul
anului școlar, de la ora 17.00 și se
desfășoară on-line. Pentru a participa
este nevoie de înscriere. Mai multe
informații se pot obține la adresa de email copii@bjc.ro sau la numărul de
telefon 0264 430323.

ATELIER DE QUILLING

Secţia pentru Adolescenţi a Bibliotecii
Judeţene „Octavian Goga” Cluj vă invită în
prima joi a fiecărei luni, de la ora 15:00, la
Atelierul de quilling, destinat tinerilor cu
vârsta între 14 şi 25 de ani care vor să
deprindă arta spiralării hârtiei. Se pot realiza
felicitări, bijuterii, broşe, cutiuţe, rame foto
şi multe altele.
Participarea
este
gratuită,
pe
baza
permisului
de
intrare
la
bibliotecă.
Activităţile se desfăşoară la Secţia pentru
adolescenţi a bibliotecii, Calea Dorobanţilor
nr. 104, etaj 4.
Informații suplimentare puteți obține prin
e-mail: adolescent@bjc.ro sau la telefon:
0756080691.
Vă așteptăm!

