
Buletin informativ
BIBL IOTECA  JUDEȚEANĂ  „OCTAVIAN  GOGA ”  CLUJ

MART IE  2022

RECOMANDARE DE LECTURĂ
Jurnalul unei iubiri pierdute  de  

Eric-Emmanuel Schmit

BĂTĂLIA CĂRȚILOR 2022
Dăm startul concursului de lectură Bătălia cărților!
Concursul se va derula în perioada martie-septembrie 2022, sub egida
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) și va fi organizat în mai multe biblioteci publice din ţară.
Concursul cu sloganul Lectura te face învingător! este organizat pentru
trei categorii de vârstă: copii (11-13 ani), adolescenți (14-18 ani) și adulți.
Copiii și adolescenții au posibilitatea să citească în limbile română și
engleză, adulții în limbile română și maghiară. Participanţii au de citit o
listă de 10 titluri, selectate de organizatori, de întocmit o Fişă de lectură
pentru fiecare titlu și de votat fiecare carte pe baza unui punctaj, în
Carnetul de lectură. La final, cartea cu cel mai mare număr de puncte este
desemnată Cartea anului.
Evenimentul de lansare va avea loc joi, 3 martie 2022, și va aduce în
mediul virtual împreună copii și tineri cu autorii a două cărți propuse
spre lectură în această ediție. Astfel, de la ora 11.00 adolescenții se vor
întâlni cu scriitoarea Simona Antonescu, autoarea cărții În umbra ei, iar
la ora 17.00 copiii vor participa la întâlnirea cu scriitorii americani J.J. și
Chris Grabenstein, autorii cărții Strălucește!.
Detalii despre derularea concursului găsiți pe pagina web a bibliotecii
www.bjc.ro.

 Jurnalul unei iubiri pierdute  este o carte sensibilă, emoționantă, un omagiu adus de
către Eric-Emmanuel Schmitt mamei sale, la trecerea acesteia la cele sfinte.
Ea este cea care i-a insuflat dragostea pentru cărți și teatru, cea care l-a susținut
necondiționat și cu care scriitorul a avut o relație specială mai mult de o jumătate de
veac. Eric-Emmanuel Schmitt este devastat de pierderea neașteptată a celei care i-a
dat viață și, după doi ani în care a trecut de la deznădejde la conştientizarea datoriei
de a fi fericit, scriitorul se hotărăște să transforme jurnalul pe care l-a ținut în
această perioadă într-o carte.
  „O femeie m-a purtat în pântec, m-a adus pe lume, mi-a permis să cresc, să mă
maturizez, m-a transformat într-un om fericit, apoi, sigură de autonomia mea, m-a
însoțit de la distanță; dar îmi dau seama că în adâncul adultului supraviețuia un
băiețel care credea că mama lui e atât de frumoasă, de tămăduitoare, de puternică,
încât avea să triumfe și asupra Doamnei cu coasa. Mama? O să omoare ea moartea.
 Băiețelul acela astăzi s-a stins. 
 Odată cu ea.”



EVENIMENTUL LUNII
27 martie

Ziua Mondială a Teatrului

ANIVERSAREA  LUNII

Mircea Eliade s-a născut pe data de 28 februarie 1907, ca al doilea fiu al
căpitanului Gheorghe Eliade și al Ioanei Eliade. Copilăria și-o petrece la
Râmnicu Sărat, Cernavodă și București, unde tatăl a fost mutat, pe rând, cu
garnizoana. Urmează cursurile Liceului „Spiru Haret" din București unde,
după primul an, este amenințat cu repetenția din cauza corigențelor la
limba română, franceză și germană, dar este salvat în ultimul moment de
profesorul său de științele naturii. 
 În 1921 Mircea Eliade debutează cu „Inamicul viermelui de mătase". Învață
italiana pentru a putea citi Papini în original și engleza pentru a-l citi pe
Frazer, precum și ebraica și persana. Student la filosofie la Facultatea de
Litere și Filosofie din București face prima lui vizită în Italia la 1927. 
Îl vizitează pe Papini, care l-a influentat în tinerețe. Călătoreste apoi în
Egipt în 1928, iar la 26 decembrie ajunge la Calcutta unde o întâlnește pe
Maitreyi. 
 Autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în
18 limbi și a circa 1.200 de articole și recenzii cu o tematică variată, opera
completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în
calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Iată câteva opere
reprezentative: Huliganii, Domnișoara Christina, India, Șarpele, Nuntă în cer,
La țigănci, Noaptea de Sânziene, În curte la Dionis, Tratat de istoria religiilor,
Sacrul și profanul, De la Zamolxis la Genghis-Han, Istoria credințelor și ideilor
religioase etc.

 9 martie
115 ani de la nașterea filosofului și prozatorului 

Mircea Eliade
 
 

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

 La 27 martie, artiştii şi publicul din toată lumea celebrează
 Ziua mondială a teatrului. Aniversată în fiecare an, a fost instituită în
1961, de Institutul Internaţional de Teatru (ITI), iar din 1962, a
devenit un eveniment anual, organizat de centrele ITI şi comunitatea
internaţională de teatru. ITI reprezintă cea mai importantă
organizaţie non-guvernamentală din domeniul artistic şi a fost
înfiinţată în 1948, la iniţiativa UNESCO.
 Pentru marcarea acestei zile sunt organizate diverse manifestări
naţionale şi internaţionale de teatru, în cadrul cărora publicul are
ocazia să întâlnească artiştii preferaţi. Una dintre cele mai
importante dintre acestea este transmiterea mesajului tradiţional
internaţional. În fiecare an, o personalitate recunoscută la nivel
internaţional este invitată să comunice reflecţiile sale asupra celei
mai vechi forme artistice, teatrul. 

 Sursa foto: https://www.radioromaniacultural.ro/

 

Mircea Eliade primește premiul Bordin al Academiei
Franceze și devine Doctor Honoris Causa al
Universității din Washington, posedă premii
precum „Legiunea de onoare" şi este membru post-
mortem al Academiei Române.
 În ultimii ani de viață, în ciuda serioaselor
probleme de sănătate, Eliade a continuat să lucreze
editând cele 18 volume de Enciclopedia religiilor,
adunând contribuții pentru ultimul volum de Istoria
credințelor și proiectând un compendiu al lucrărilor
sale de Istoria religiilor care să apară sub forma unui
mic dicționar. 
În 22 aprilie 1986 Mircea Eliade moare și este
incinerat a doua zi la Capela Rockfeller din Hyde
Park. 

 Mesajul, tradus în peste 50 de limbi, este citit
spectatorilor înaintea reprezentaţiilor din seara zilei de
27 martie, este publicat în ziare şi reviste, difuzat la
radio şi televiziune. Primul mesaj de Ziua mondială a
teatrului a fost scris în 1962, de Jean Cocteau.

https://www.radioromaniacultural.ro/
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Cu ocazia Zilei Internaționale a
Poeziei, sărbătorită în 21 martie,
Secția pentru copii a Bibliotecii
Județene „Octavian Goga”
organizează anual Concursul de
poezie on-line. Acesta se adresează
elevilor cu vârste cuprinse între 8 și
18 ani, din România și Republica
Moldova. Termenul pentru trimiterea
lucrărilor este 10 martie 2022, iar
Regulamentul de organizare a
concursului și formularul de înscriere
sunt disponibile pe pagina web:
www.bjc.ro și pe Blogul copiilor:
https://copiibjc.bjc.ro/?page_id=5524.
Premierea va avea loc în 22 martie
2022, la sediul central al bibliotecii
sau în mediul on-line, în funcție de
legislația în vigoare, în cadrul
Cenaclului literar „Traian Brad”. 

DIN ACTIVITĂȚILE  BIBLIOTECII

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 peste 40 de ani la un club on-
line de conversație în limba engleză pentru
începători, coordonat de un voluntar.
Persoanele care cunosc puțin sau deloc limba
engleză vor avea ocazia să acumuleze
cunoștințe de bază sau să își dezvolte
cunoștințele de limba engleză prin
intermediul conversației pe diverse teme.
Întâlnirile vor avea loc în a doua și a patra zi
de luni din fiecare lună, între orele 17.00-
18.00. 
Înscrierile se fac la adresa de e-mail
americancornercluj@gmail.com. Întâlnirile
bilunare ale clubului vor avea loc pe Google
Meet. Participarea este gratuită. 

ÎNTÂLNIRE LITERARĂ CU
 SCRIITOAREA  BOTHÁZI MÁRIA

 

Március 30-án 18.00 órától a heti
rendszerességgel tartott
Olvasóklub keretében egy újabb
virtuális szerző-olvasó találkozóra
kerül sor, meghívottunk Botházi
Mária író, egyetemi oktató. A
rendezvény nyilvános, amire a
https://us02web.zoom.us/j/8111801
9488?
pwd=bVc1T0RJYWJtemRDRGNOL2
1FcExBZz09 linken lehet
csatlakozi.
Botházia Mária 15 évet dolgozott
napi- és hetilapos, valamint online
szerkesztőként és publicistaként,
jelenleg a Főtér.ro publicistája, a
Medok-médiatudományi folyóirat
főszerkesztője. A Boldogság juszt
is a tiéd (2016) és a Biorobot (2019)
című kötetei erdélyi sikerkönyvek
lettek. Első karcolatkötetét a
Transindex portál Az év könyve-
díjjal tüntette ki.

CONCURSUL DE POEZIE ON-LINE PENTRU  
ELEVI, EDIȚIA A XIII-A

 

Numele şi lucrările
câştigătorilor vor fi postate
pe Blogul copiilor.
Informații suplimentare pot
fi cerute la Secţia pentru
copii, Calea Dorobanţilor
nr.104, parter est, la telefon: 
0264 430323 sau prin e-mail:
sectiacopiibjc@gmail.com. 
Vă invităm cu drag
 să participați!

ATELIER DE CREATIVITATE - 
„ARTA LA ÎNDEMÂNA  

COPIILOR”  

Atelierul de creativitate, cea mai îndrăgită
activitate, ne face să petrecem timpul
într-un mod plăcut și agreabil în care
talentul, îndemânarea și imaginația
copiilor au ca efect final realizarea unor
minunate obiecte decorative.
Activitate destinată copiilor cu vârsta
cuprinsă între 8 și 14 ani ce se desfășoară
în fiecare luni, de la ora 17.00 la Filiala
Zorilor a Bibliotecii Județene „Octavian
Goga”.
Participarea este gratuită, pe baza
Permisului de intrare la bibliotecă.

În data de 30 martie, ora
18.00, în cadrul Clubului de
lectură va avea loc o întâlnire
cu scriitoarea dr. Botházi
Mária, lector universitar al
Departamentului Jurnalism
din cadrul FSPAC a UBB
Cluj. 

Vă așteptăm cu drag!

http://www.bjc.ro/
https://copiibjc.bjc.ro/?page_id=5524
mailto:americancornercluj@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/81118019488?pwd=bVc1T0RJYWJtemRDRGNOL21FcExBZz09
mailto:sectiacopiibjc@gmail.com

