
D a r u l  l u i  S e r a f i m  de Simona Antonescu
 

Romanul Darul  lui  Serafim  leagă trei povești  distincte ca un mănunchi de flori
în jurul unui personaj bătrân din curtea Bisericii  Amzei. Serafim este un
cerșetor, care sălășluiește pe lângă Biserica Amzei, de unde el  „vede” destine
și povești  pe care le urmărește cu ochi magici spre viitor. El știe mai mult
decât spune, iar atunci când spune, nimic nu e întâmplător. Pe lângă
adăpostul lui,  trec într-o seară ploioasă de noiembrie Nicolae Malaxa
(cunoscut om de afaceri și  prieten personal al  Regelui Carol al  II-lea),  Aglăița
Vlădoianu, miss România 1932 și  Eliza Moruzi Slătineanu, o tânără doamnă
bucureșteană, mama gemenilor Matei și  Luca. Trei vieți  care se intersectează
sub ochii  atotștiutori ai  lui Serafim, doar pentru câteva clipe, dar viețile
oamenilor se schimbă pentru totdeauna.
Acțiunea se derulează pe fundalul anilor ’30, epoca în care se naște viteza,
încep să se reinventeze vechile tradiții  și  concepții,  ia amploare jazzul,  iar
România modernă păstrează încă o aparență de calm și prosperitate. 
Că norocul şi-l  face omul cu mâna lui,  că există alegeri sau destinul a ales
deja, nu ştim, dar Serafim are câteva cuvinte pentru fiecare din protagoniști
şi  nu norocul împarte bătrânul cerşetor, ci  mai degrabă darul de a vedea în
oameni şi  în viitor. Vorbele lui simple, uneori greu de înţeles, au un tâlc
ascuns ce se lasă descifrat la final.  

 
Lansată în urmă cu 11 ani,  campania de activare nocturnă a bibliotecilor,
inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și  Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), N o c t u r n a  B i b l i o t e c i l o r  se va desfășura anul acesta la
Cluj,  sâmbătă, 2 octombrie, în intervalul orar 18.00-22.00.
Această a XI-a ediție, N o c t u r n a  B i b l i o t e c i l o r  se bucură de participarea
bibliotecilor din România și  Republica Moldova, se derulează sub sloganul
B i b l i o t e c a  –  s p a ț i u  c o e z i v  a l  c o m u n i t ă ț i i  și aduce o ofertă generoasă de
activități  pentru publicul de toate vârstele, îmbinând poveștile,  lectura cu
muzica și  fi lmul.
Datorită situației epidemiologice actuale din municipiul Cluj-Napoca,
activitățile  se vor derula în mediul online.
Programul serii  este disponibil  pe pagina web a bibliotecii  www.bjc.ro și
pe pagina de facebook. 

Vă așteptăm cu mult drag!
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Deschizător de drum în medicina şi  biologia
universală, creator al  şcolii  române de
morfopatologie şi  microbiologie, a adus contribuţii
de renume mondial în studiul turbării,  leprei,
difteriei,  tuberculozei,  malariei,  pelagrăi etc.,
descoperind corpusculii  virotici  din celulele
creierului animalelor turbate şi  peste 50 de germeni
patogeni noi.
În 1895 a formulat principiul serovaccinării.  A
preparat în laboratorul său diverse săruri şi
vaccinuri pentru prevenirea şi  combaterea în masă a
unor boli  transmisibile şi  a fost unul dintre
promotorii  activi  ai  medicinei sociale din România.
Victor Babeş a fost vicepreşedinte al  Academiei
Române (1899-1900), preşedinte al  Secţiunii
Ştiinţifice a Academiei Române (1922-1925),  membru
corespondent al  Academiei de Medicină din Paris,
membru al  Comitetului Internaţional pentru
Combaterea Leprei din Paris,  precum şi triplu
laureat al  Academiei de Ştiinţe din Paris.
Bibliografie:  ' 'Pe urmele lui Victor Babeş' ',  Bucureşti,
Editura Sport-Turism, 1988; ' 'Oameni de
ştiinţă...Conexiuni...Gesturi frumoase' ',  autor C.
Popescu-Ulmu, Bucureşti,  Editura Albatros, 1981

 ANIVERSAREA LUNII

       NOUTĂȚI

EVENIMENTUL LUNII

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

Bastonul Alb nu este doar un instrument necesar persoanelor
nevăzătoare, ci  este și  un simbol al  independenței și  demnității.
Persoanele nevăzătoare au reuşit să demonstreze că acest
handicap nu reprezintă o barieră pentru integrarea în societate şi
realizarea pe plan individual,  social  şi  profesional.
Dintre personalităţile cunoscute pe plan naţional sau
internaţional îi  putem aminti pe:  George Nicolescu (solist);  Radu
Sergiu Ruba (scriitor și  inițiatorul emisiunii  Ochiul  interior
difuzată din 1994 la Radio România, în fiecare vineri la 20.30);
Andrea Bocelli  (solist);  Ionel Man (solist);  Joaquin Rodrigo
(compozitor);  John Milton (scriitor);  Louis Braille (pedagog
francez, inventatorul sistemului Braille de tipărire şi  scriere
pentru nevăzători);  Ray Charles (solist şi  compozitor);  Stevie
Wonder (solist şi  compozitor);  William Moon (profesor,
inventator al  metodei de citit  Moon pentru nevăzători,
predecesorul lui Braille).

19 octombrie
95 de ani de la moartea bacteriologului Victor BABEŞ, 

creatorul şcolii  româneşti  de microbiologie (04.07.1854 -  19.10.1926)
 
 

                 Z i u a  I n t e r n a ţ i o n a l ă  a  N e v ă z ă t o r i l o r
 
 

Victor Babeş s-a născut la 28 iulie 1854, la
Viena, tatăl  său, Vincenţiu Babeş, fiind o
personalitate a vieţii  politice şi  culturale din
Banat. Studiile gimnaziale le-a făcut la
Lugoj,  iar după absolvirea liceului s-a înscris
la Conservatorul de artă dramatică din
Budapesta. Se înscrie la Facultatea de
Medicină din Budapesta, iar după absolvirea
anului I,  decide să-şi continue studiile la
Viena. 
În 1885, Victor Babeş împreună cu savantul
francez A.V. Cornil  publică cel  dintâi tratat
complet de bacteriologie din lume ' 'Les
bactéries et leur rôle dans l 'étiologie,
l 'anatomie et l 'histologie pathologique des
maladies infectieuses' '.  Opera lui Victor
Babeş este inclusă în peste o mie de lucrări
publicate.
În 1887 Victor Babeş vine la Bucureşti,  unde
pune bazele Institutului de Patologie şi
Bacteriologie, pe atunci unic în lume.

 

 Sursa foto: https://www.tabu.ro/incredibila-poveste-baiatului-care-inventat-alfabetul-braille/

 

 Sursa foto:
https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Babe%C8%99

 

Ziua Internaţională a Nevăzătorilor  a  fost instituită de Organizaţia
Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor, la Varşovia
(Polonia) în 1993. Marcarea acestei zile a generalizat sărbătorirea
la nivel  mondial a Zilei  bastonului  alb,  instituită de preşedintele
american Lyndon Johnson, în 1964. Ulterior acest eveniment a
căpătat un caracter internaţional,  ziua fiind sărbătorită pe
întregul mapamond.

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Babe%C8%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Babe%C8%99
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D I N  A C T I V I T Ă Ț I L E  B I B L I O T E C I I

STORYTELLING HOUR
„Storytelling Hour on-line”
este o activitate dedicată
copiilor preșcolari prin care
aceștia ascultă o poveste
citită în limba engleză și
tradusă în limba română.
Povestea este aleasă din
colecția American Corner
Cluj-Napoca, iar la final au
loc discuții sau se vizionează
un filmuleț.

„DESCOPERĂ ASIA” LA BIBLIOTECĂ
Biblioteca Județeană propune
adolescenților cu vârsta cuprinsă între 
14 și 18 ani întâlniri de Shogi (jocul
japonez al minții), alte jocuri asiatice și
incursiune în cultura japoneză. 
Acestea vor avea loc în Secția pentru
adolescenți (Sediul central), în primele
zile de marți ale fiecărei luni, în
intervalul orar 18.00 – 19.00. 
Prima zi asiatică va avea loc în data de 
5 octombrie. Înscrierile sunt obligatorii
și participarea este gratuită! Pentru
înscriere și alte detalii ne puteți
contacta la: adolescent@bjc.ro.  

EXPOZIȚIE DE
PASTELURI

În perioada 4octombrie -
2 noiembrie 2021 Sala
multiculturală organizează
o expoziţie de artă care
valorifică creația de
pasteluri Gombos
Genovéva. 
Expoziția poate fi
vizionată în programul de
funcționare al bibliotecii la
sediul central, etaj 3, vest.

CU BEBE LA BIBLIOTECĂ
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” -
Filiala Grigorescu invită părinții sau bunicii
împreună cu copiii, cu vârsta cuprinsă între
0 și 3 ani, la programul „Cu bebe la
bibliotecă” în fiecare zi de marți, în
intervalul 8.00-12.00. Proiectul constă în
lecturarea de povești și interacțiunea cu
materiale educative potrivite, iar cadrul în
care se desfășoară activitatea este adaptat
vârstei bebelușilor.
Pentru participare este nevoie de înscriere
prealabilă la grigorescu@bjc.ro sau
0770.970.198. Program: luni, miercuri, joi –
12.00-20.00, marți, vineri – 8.00-16.00.
 Vă așteptăm cu drag!

CITITORII SMART
 Începând cu 14 octombrie, la Filiala
„Traian Brad”, reluăm activitățile de
programare și robotică, atât de
îndrăgite de voi, dragi copii, în cadrul
clubului „Cititorii SMART” (9+ ani).
Dacă ești pasionat de domeniul IT,
vrei să înveți limbaje noi de
programare, să programezi roboți, 
să te distrezi și să-ți faci noi prieteni,
nu mai sta pe gânduri, înscrie-te și
devino un cititor SMART! Activitatea
se desfășoară bilunar, joi de la ora
17:00 la Filiala „Traian Brad”.

CLUBUL CURIOȘILOR
 „GHIDUȘEL CEL ISTEȚEL”

Copiii curioși din fire, cei care caută o nouă
activitate, dar și cei care pur și simplu se plictisesc
sunt invitați să i se alăture lui Ghidușel și vor
descoperi prin jocuri, experimente, vizionări și
discuții secretele incredibile ale lumii
înconjurătoare!
Clubul se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între
7 și 11 ani. Prima întâlnire din acest an școlar va
avea loc în data de 6 octombrie 2021, de la ora 17.00,
pe platforma ZOOM. 
Date de contact pentru înscriere:
telefon – 0264 430323 sau e-mail – copii@bjc.ro.

mailto:adolescent@bjc.ro
mailto:grigorescu@bjc.ro
mailto:copii@bjc.ro

