
F é l i x  ș i  i z v o r u l  i n v i z i b i l  de Eric-Emmanuel Schmitt
 

„Una dintre cele mai emoționante și  mai luminoase povești  din Ciclul
invizibilului.”  Le Pelerin Félix și  izvorul invizibil  este povestea unei iubiri
dintre  o mamă și copilul  ei.  Este o călătorie în spațiu, din boemul Paris,  până
pe malurile exotice ale fluviului Senegal,  dar și  în lumea spirituală, o
întoarcere la origini,  la pacea interioară, la regăsirea legăturii  cu natura.
Félix este un puști  de doisprezece ani, crescut de mama sa, Fatou, o tânără de
origine senegaleză, veselă și  plină de viață. Cei doi locuiesc într-un mic
apartament deasupra cafenelei La muncă,  în faimosul cartier parizian Bellvil le.
Clientela fidelă și  pestriță a cafenelei,  atrasă de buna dispoziție și  de
priceperea lui Fatou de a asculta și  de a sfătui,  formează o mare familie
pentru cei doi. În sufletul lui Fatou se produce o ruptură, își  pierde echilibrul
și  cade pradă unei depresii  adânci.
Deși Félix va încerca să o salveze, „Fatou nu-și va putea găsi liniștea decât
prin întoarcerea acasă – pe malul fluviului Senegal.  Sufletul ei,  asemenea
baobabului străvechi de lângă satul natal,  este adânc înrădăcinat în pământul
fierbinte al  Africii  și  se adapă din izvorul invizibil  al  energiei și  iubirii  care
animă tot ce e viu. Iar secretul acestui izvor îi  va fi  dezvăluit și  lui Félix.”

 
Lansat în urmă cu 10 ani,  în septembrie 2011,  programul intergenerațional
„Citesc o carte împreună cu copilul meu” îşi  propune să aducă la bibliotecă
atât preşcolarii,  cât şi  pe părinții  acestora (familia, bunicii,  etc.)  pentru a
determina copiii  mici să se îndrepte către carte şi  lectură. Activitățile au
loc în fiecare zi  de vineri,  începând cu ora 16.00, la Secția pentru copii  de
la sediul central al  bibliotecii,  Calea Dorobanților nr. 104, dar și  la filialele
din cartierele Mănăștur și  Zorilor.
Activitățile se adresează copiilor cu vârstele cuprinse între 3-6 ani și
presupun lecturarea unor cărți  de către bibliotecari,  voluntari,  dar mai
ales de către părinți,  bunici,  cu scopul de a forma viitori cititori prin
trezirea gustului pentru lectură.
Participarea este gratuită, pe baza Permisului de intrare la bibliotecă.
Vă așteptăm cu mult drag!
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După ce obține licența în Drept colaborează cu mai
multe reviste literare din Iași și  București  
(Arta,  Flacăra,  Românul l iterar,  Versuri,  Seara),  iar în
1915 editează la Bacău revista Orizonturi  noi.  
În 1916, apare volumul Plumb,  iar în perioada
interbelică publică mai multe volume de poezie:
Scântei  galbene  și  Bucăți  de  noapte  (1926),  Cu voi...
(1930),  Comedii  în fond  (1936).  Ultimul volum, 
Stanțe burgheze  (1946),  este pus la index de
autoritățile comuniste. Ultima poezie a lui Bacovia
este Doină,  apărută în 1957 în Viața românească.
Potrivit  criticilor, lirica bacoviană rămâne în
literatură la intersecția mai multor curente literare
și filosofice:  simbolismul, modernismul,
expresionismul, existențialismul. 
(Sursă foto:
http://galeriaportretelor.ro/item/george-bacovia/)

 ANIVERSAREA LUNII

       NOUTĂȚI

EVENIMENTUL LUNII

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

găsește frumusețea în altă parte decât în oglindă: sunetele nopții,  magica arhitectură a unei
pânze de păianjen, mirosul unei cărți...;
ia o pauză de la negativ, fă upgrade la pozitiv:  sigur îți  place ceva la tine!!!;
fă un compliment cuiva: încearcă să folosești  cuvântul frumos/frumoasă;
creează un beauty-plan pentru viitor:  sănătatea și  fericirea sunt legate intrinsec de frumusețe;
reconectează-te cu natura;
răsfață-te:  din când în când, mici răsfățuri dulci,  florale, frumos mirositoare sau confortabile,
au legătură cu frumusețea și  te vor face să te simți bine.
în acest an, fă ca Ziua Internațională a Frumuseții  să fie DESPRE TINE, pentru că frumusețea
este peste tot în jurul și  în interiorul tău, dacă știi  unde să te uiți!

Ziua Mondială a Frumuseții  se celebrează anual,  la 9 septembrie, și  este o inițiativă a CIDESCO
(Comitetul Internațional de Estetică și  Cosmetologie).  Începând cu anul 1995, cu această ocazie,
sunt aduse în prim-plan atât frumusețea interioară și  exterioară, cât și  importanța industriei
frumuseții  ca întreg. Scopul este de a stabili  și  menține cele mai ridicate standarde de terapie
pentru frumusețe și  spa worldwide. Așa cum spunea Anna-Cari Gund, președintele internațional
CIDESCO, „industria frumuseții  este extrem de valoroasă în contextul în care ajută oamenii din
întreaga lume să arate și  să se simtă bine, interior și  exterior”.
Iată câteva sugestii  despre cum să conferi mai mult sens acestei zile sau despre cum să înveți  să
apreciezi frumusețea dincolo de ceea ce poți să vezi:

George Bacovia (17 septembrie 1881- 22 mai 1957)
 

Z i u a  M o n d i a l ă  a  F r u m u s e ț i i
 

George Bacovia este pseudonimul literar
al lui George Andone Vasiliu, cel  care
avea să devină cel  mai important poet
simbolist din literatura română și  unul
dintre cei mai mari poeți români
moderni. Născut la Bacău în 1881,
urmează studiile primare, gimnaziale și
liceale în orașul natal,  dovedind atât
talent literar, cât și  aptitudini deosebite
pentru desen, vioară și  gimnastică.
În 1903, scrie poezia Liceu,  ca răspuns la
un chestionar despre educație adresat
de minister absolvenților din acel an și
obține un mare succes în ședințele
salonului literar al  lui Alexandru
Macedonski cu poeziile Plumb  și  
Nervi  de  toamnă.

 

http://galeriaportretelor.ro/item/george-bacovia/
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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
CLUB DE CONVERSAȚIE 

ÎN LIMBA ITALIANĂ 
Dacă dorești să îți faci noi prieteni și
să îți exersezi abilitatea de a vorbi în
limba italiană, te invităm să te înscrii
la Clubul (online) de conversație în limba
italiană. Înscrierile se fac la Secția de
artă a bibliotecii, prin email:
sectia.arta@bjc.ro sau telefonic: 0264
430434.
Întâlnirile vor avea loc săptămânal  pe
platforma Zoom și/sau la sediul
central al bibliotecii, miercuri de la
ora 18:00.
Precizăm că gradul de dificultate al
discuțiilor va fi intermediar/avansat. 
Vă așteptăm!

STORYTELLING HOUR
Vă invităm la „Storytelling Hour 
On-line”, activitate organizată de
American Corner Cluj-Napoca pentru
preșcolari: alegem o poveste în limba
engleză din colecția noastră, o citim
și o traducem, iar la final povestim
în limba engleză și în limba română.
Vă așteptăm pe Zoom în fiecare
vineri de la ora 14.00.
Pentru înscrieri, vă rugăm să
trimiteți o solicitare la adresa
americancorner@bjc.ro

BJC@UNTOLD
Cu ocazia celei de a șasea ediții a festivalului
Untold, Biblioteca Județeană va fi prezentă în
perioda 9-12 septembrie în Parcul Central
„Simion Bărnuțiu”. 
Vă invităm să vizitați standul bibliotecii!

DESCOPERĂ ASIA
Din luna septembrie, Filiala „Traian Brad”,
organizează atelierul pentru copii și
adolescenți, „Descoperă Asia”. Vom călători
prin intermediul prezentărilor și jocurilor în
ținuturile exotice asiatice. Pe durata excursiei
imaginare o să descoperim obiceiuri și
tradiții mai puțin cunoscute.
Totodată, ne vom amuza învățând jocuri noi:
Hasami Shogi, Shogi, Janggi Xiangqi,
Lampioane și altele. 
Activitățile din luna septembrie vor avea loc
în 13 și 27, de la ora 17.00.
 Vă așteptăm! 

CLUB DE LECTURĂ PENTRU SENIORI
Întâlnire lunară pentru iubitorii de lectură,
utilizatori ai bibliotecii noastre, dornici de a
socializa și de a împărtăși impresiile despre
cărțile citite. 
Relaxarea prin lectură este un lucru
extraordinar și ne oferă un mod plăcut de a
petrece timp în bibliotecă alături de oameni
minunați. 
Întâlnirile au loc lunar, marțea, de la ora
18.00 la Filiala Zorilor a Bibliotecii Județene
„Octavian Goga” Cluj.
Participarea este gratuită, pe baza Permisului
de intrare la bibliotecă.
Vă așteptăm!
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