BULETIN INFORMATIV
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj
august 2020

PROGRAM DE VACANȚĂ
În luna august, Biblioteca Județeană
„Octavian Goga” oferă, la toate secțiile
pentru copii, diverse programe de
vacanță ce cuprind, pe lângă activități
ce se desfășoară în bibliotecă, și
activități în aer liber și online.
Programul
cuprinde:
ateliere
de
creativitate, cluburi de învățare a
limbilor
străine,
ateliere
de
Activități inedite: club de mitologie
programare, ore de poveste în limbile
greacă, clubul curioșilor, Kamishibai,
română, engleză și maghiară etc.
o poveste altfel.
La sediul central va avea loc, în fiecare
miercuri între 11.00-12.00, E vremea
cititului, un program estival de lectură
în care copiii participanţi vor
descoperi
că
lectura
poate
fi
distractivă şi se vor bucura de
beneficiile cititului.

SUMMER BLUES

RECOMANDARE DE
LECTURĂ
Strigătul, unul dintre cele mai faimoase
tablouri din toate timpurile, devine motivul
central al romanului. Amestecând ficțiunea cu
realitatea, Lisa Strømme dă viață tumultoasei
povești de dragoste dintre Tullik și Edvard
Munch care a inspirat celebrul tablou.

EVENIMENTELE LUNII

wikipedia.org

6 august - Ziua Hiroshimei - Ziua Mondială a Luptei
pentru Interzicerea Armelor Nucleare, zi în care se
pomenesc victimele dezastrelor nucleare de la
Hiroshima și Nagasaki din anul 1945 prin aruncarea a
două bombe atomice produse de SUA la sfârșitul celui
de-al doilea război mondial, pentru a convinge Japonia
să pună capăt războiului. Asupra orașului Hiroshima
s-a lansat prima bomba atomică (cu uraniu-235) din
istorie, botezată „Little Boy" („Micuțul"). Puterea
exploziei reprezenta chivalentul a 14.000 de tone de
TNT (trinitrotoluen). 140.000 de persoane au murit
imediat și aproximativ 60.000 de imobile au fost
distruse. Orașul Hiroshima, care avea aproximativ
400.000 de locuitori, a fost nimicit în proporție de
90%. După bombardamentul din 6 august 1945 a urmat
cel din 9 august, asupra orașului Nagasaki.

Alexandru I. Lapedatu (14,09.1876-30.081950) - 70 de ani de
la moartea istoricului și profesorului universitar clujean,
fondator al Institutului de Istorie Națională din Cluj
Istoric cu o bogată operă științifică, dar și om politic, a
fost ministrul cultelor și artelor în șase guverne și ministru
de stat al României în patru guverne, președinte al
Senatului României, membru titular al Academiei Române,
președintele acesteia și secretarul său general. A fost
director general al Arhivelor Statului Român (30 martie
1923-24 martie 1924) și primul profesor al noii universități
românești de la Cluj ales să o reprezinte în Senatul
României (1919-1920).

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