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BĂTĂLIA CĂRȚILOR
În luna martie dăm startul ediției 2021 a Concursului Naţional de lectură
„Bătălia Cărţilor”, iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în anul 2014
şi derulat în mai multe bibioteci publice, sub egida Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).
Acesta are ca principal scop stimularea lecturii de plăcere și este organizat
pentru trei categorii de vârstă: copii (11-13 ani), adolescenți (14-18 ani), adulți
și seniori. Copiii și adolescenții au posibilitatea să citească în limbile română
și engleză, iar adulții în limbile română și maghiară.
Concursul se derulează în perioada martie-septembrie, iar participanţii au de
citit o listă de 10 titluri, selectate de organizatori, de întocmit Fişe de lectură
pentru fiecare titlu și de votat fiecare carte pe baza unui punctaj, în Carnetul
de lectură.
Pentru adulți și seniori Bătălia cărţilor se derulează până la sfârșitul anului
sub forma unui club de lectură, cu întâlniri periodice în care se discută
titlurile propuse pentru lectură, iar la final se votează Cartea anului.

RECOMANDARE
DE LECTURĂ
Zile fără sfârșit de Sebastian Barry
Romanul a fost nominalizat la Premiul Man Booker în 2017 și este laureat al Premiului
Costa în 2016.
Personajul principal al cărții este Thomas McNulty, cu ajutorul căruia autorul
irlandez descrie lumea plină de contradicții, de violență și conflicte a Americii de
nord din secolul al XIX-lea. El este supraviețuitorul foametei din Irlanda, care i-a
ucis întreaga familie și care pornește către America, unde o dată ajuns dă pieptul cu
tot felul de greutăți. Îl întâlnește pe John Cole, un alt orfan, între ei legându-se o
puternică prietenie, care îi ajută să supraviețuiască. Alături de el se deghizează în
fete și dansează cu minerii din Daggsville, se înrolează în armata Statelor Unite ale
Americii și va lupta împotriva indienilor sioux și yurok și în Războiul civil dintre nord
și sud. Cei doi tineri formează o familie neobișnuită, dar plină de sentimente
împreună cu Winona, fetița sioux rămasă orfană în urma războaielor dintre albi și
nativi. „O arheologie tulburătoare a tinereții… Naratorul lui Barry vădește un amestec
fascinant de înțelepciune și naivitate, și stilul lui seducător, cu accente vioaie și pline
de umor, stârnește în același timp admirație și neliniște. Dar, în adolescența
Americii, autorul descoperă, de asemenea, paradoxul uman esențial: frica și
dragostea sunt la fel de greu de suprimat.”
(The New York Times Book Review)

EVENIMENTUL LUNII
8 martie- Ziua Internațională a Femeii
Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită pentru prima dată în
1910, la inițiativa grupului de femei numit Uniunea Socială și
Politică a Femeilor (Sufragetele), care au militat pentru egalitatea
drepturilor femeilor cu cele ale bărbaților. Azi, peste 190 de țări
sărbătoresc oficial Ziua Femeii la data de 8 martie, pentru a
celebra realizările excepționale ale femeilor de pretutindeni, prin
care acestea au ninfluențat și continuă să influențeze lumea.
Dedicăm Ziua Internațională a Femeii din 8 martie 2021 pictoriței
mexicane Frida Kahlon (1907-1954), de la a cărei moarte se
împlinesc anul acesta 65 de ani. În centrul operei
sale,
înrădăcinată puternic în tradiția autohtonă mexicană și
interpretată de unii critici ca fiind o combinație de folk art, artă
naivă și suprarealism, stau autoportretele sale, reflexe ale unei
lumi interioare marcate de suferință, boală, iubire și luptă pentru
drepturile celor defavorizați.

ANIVERSAREA LUNII

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

Din cele 140 de lucrări de
pictură, 55 sunt autoportrete,
pictorița afirmând de altfel în
repetate rânduri: „Mă pictez pe
mine, pentru că mult prea
adesea sunt singură și pentru
că sunt subiectul pe care îl
cunosc cel mai bine”. A avut
expoziții
în
Mexic,
SUA,
Franța. Recunoașterea valorii
artistice a operei sale a
survenit treptat, începând cu
anii '70 prin organizarea unor
expoziții
retrospective,
publicarea de biografii ale
Fridei, realizarea unor filme
biografice și transformarea în
muzeu a casei ei părintești,
Casa Azul din Coyoacán.

Bartolomeu Valeriu Anania

sursa foto: https://www.mitropolia-clujului.ro/mitropolitulbartolomeu/

Bartolomeu Valeriu Anania (n. 18 martie 1921, comuna Glăvile, jud. Vâlcea – d. 31 ianuarie
2011, Cluj-Napoca) a fost un important ierarh ortodox și scriitor. Arhiepiscop al Vadului,
Feleacului și Clujului (1993-2011) și Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului
(2005-2011), dar și poet, prozator, dramaturg, publicist, cronicar, traducător, Valeriu Anania
a rămas cunoscut mai ales pentru diortosirea monumentalei ediții jubiliare a Sfintei
Scripturi (2001). Fascinantul său volum de Memorii scoate la iveală portretul impresionant al
unui om cum rar se mai găsesc. A fost pe rând meditator și chelner, bibliotecar la Biblioteca
Palatului Patriarhal, diacon, asistent universitar, intendent, inspector, secretar eparhial,
consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române din America și
Canada. A susținut conferinţe în Detroit, Chicago, Windsor şi Honolulu, a fost director al
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ulterior Arhiepiscop al
Vadului Feleacului şi Clujului, iar spre apusul vieții mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și
Maramureșului. Iubit de tineri și apreciat de vârstnici, Valeriu Anania a rămas în conștiința
românilor drept un mare ierarh al Bisericii Ortodoxe și un prețuit om de litere, un orator
desăvârșit, un subtil exeget, un reper de neocolit al culturii române. Talentat ca poet,
prozator și dramaturg, temut și admirat ca polemist, publicist și cronicar, prolific și erudit
teolog, inepuizabil tălmăcitor și fin hermeneut al monumentalei ediții jubiliare a Bibliei,
Bartolomeu Valeriu Anania a avut o bogată carieră literară și teologică, lăsând o moșternire
culturală și teologică impresionantă, atât ca extindere, dar mai ales ca profunzime.

NOUTĂȚI

Urmăriți-ne pe www.bjc.ro,
Blogul copiilor și Facebook!
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DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII
ALKOTÓI VERSENY
KISIKOLÁSOKNAK

ATELIER DE QUILLING
este o activitate care se desfășoară în
prima zi de marți a lunii, pe parcursul
anului școlar, începând din ianuarie
2012 și se adresează copiilor între 10-14
ani. Întâlnirea din luna martie a
iubitorilor tehnicii quilling va fi
dedicată confecționării de mărțișoare,
folosind tehnica spiralării fâșiilor de
hârtie. Activitatea se desfășoară online,
pe platforma ZOOM, în data de
2 martie 2021, de la ora 16:00. Date
de contact pentru înscriere: telefon 0264 430 323 sau email – copii@bjc.ro

SĂ ÎNVĂȚĂM LIMBA RUSĂ
activitate destinată copiilor cu
vârsta cuprinsă între 8 şi 14 ani ce
se desfăşoară în fiecare luni, de la
ora 15.00 la Filiala Zorilor a
Bibliotecii
Județene
„Octavian
Goga”
Cluj.
Întâlnirile
sunt
interactive
și
au
ca
scop
dezvoltarea
abilităților
de
comunicare și dobândirea de noi
cunoștințe despre limba rusă.
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.
Informații și înscrieri la telefon:
0756 080689

Cu ocazia aniversării a doi ani de
activitate ai Sălii multiculturale
invităm copiii la un concurs de
creativitate. Acesta constă în
lecturarea textului alăturat al
poetului Balázs Imre József și
încheierea acestuia în scris,
printr-un text sau o ilustrație. La
concurs pot participa copii cu
vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani.
Premiile vor fi acordate astfel:
text (7-8 ani și 9-10 ani) și
ilustrație (7-8 ani și 9-10 ani).
Informații
suplimentare
la
telefon: 0731-013293

ARTA DE A VORBI FRUMOS
Atelierul se desfășoară săptămânal, în zilele
de joi, de la ora 18.00, pe platforma Google
Meet. Activitatea se adresează copiilor cu
vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Scopul
acestui mic atelier este să transmită și să
însuflețească această artă de a vorbi frumos,
dedicată tinerilor care doresc să cunoască o
altă
perspectivă
a
cuvintelor,
puțin
cunoscută azi, dar necesară pentru viitor.
Înscrieri la tel. 0770.970.198 sau e-mail:
grigorescu@bjc.ro.

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ recomandări
activitatea are loc în data de 25
martie, ora 18.00 și se desfășoară
on-line, pe platforma ZOOM.
Aceasta
se
adresează
adolescenților,
adulților
și
seniorilor (25-65 ani) interesați
să primească recomandări și
sfaturi pe care le vor putea
transforma în reguli simple de
alimentație sănătoasă. Informații
și înscrieri la telefon:
0264-565784.

STORYTELLING HOUR
American
Corner
organizează
pentru preșcolari în fiecare zi de
vineri, de la ora 14.00, o activitate
on-line, pe platforma Zoom:
“Storytelling Hour”. Vă invităm să
ascultați o poveste citită în limba
engleză și tradusă în limba
română,
să
povestiți
cu
bibliotecarul și să vizionați câte
un material video surpriză. De
asemenea,
vă
așteptăm
la
American Corner cu multe cărți
pentru copii, de unde le puteți
împrumuta! Îmscrieri prin e-mail:
americancorner@bjc.ro

