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FESTIVALUL CĂRȚII PENTRU COPII
Festivalul Cărții pentru Copii 2021
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj organizează cea de-a doua ediție a
Festivalului Cărții pentru Copii. Prin acest eveniment, biblioteca își propune
să-i încurajeze pe copii să redescopere bucuria lecturii și să atragă atenția
asupra cărților dedicate lor.
Partenerii acestei ediții sunt: Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România - Filiala Cluj, Asociația „Prietenii
Bibliotecii”, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” - Filiala Transilvania,
scriitori și ilustratori de carte pentru copii, edituri.
Festivalul se va desfășura în perioada 23-25 noiembrie 2021, în mediul online, și va cuprinde, pe lângă activități legate de carte și lectură, activități
interactive și educative, atât pentru copii, cât și pentru părinți: întâlniri cu
scriitori și ilustratori de carte pentru copii din România și Republica Moldova,
ore de poveste în mai multe limbi, prezentări de carte, masă rotundă pentru
părinți, ateliere de creativitate. Programul complet va fi disponibil pe pagina
bibliotecii www.bjc.ro și pe Blogul copiilor „Între noi, copiii...”
https://copiibjc.bjc.ro/ .

RECOMANDARE
DE LECTURĂ
Degete mici de Filip Florian
Degete mici, romanul de debut al scriitorului Filip Florian, este astăzi unul dintre
cele mai reeditate volume din literatura română contemporană. Succesul acestuia
se datorează fără doar și poate stilului său diferit, cu accente de realism magic și
personaje savuroase.
Intriga se construiește în jurul descoperirii unor oseminte într-un vechi castru
roman, ce incită spiritele locuitorilor dintr-o mică stațiune montană. Groapa
comună în care acestea au fost depozitate invită la numeroase speculații. Ipoteza
cea mai vehiculată, fiind cea a unor execuții în epoca comunistă.
Şeful poliţiei locale este convins că rămăşiţele umane provin de la o crimă în masă
din timpul comunismului; în schimb, arheologii afirmă că oasele sunt mult mai
vechi, dar presa îmbrăţişează povestea masacrului comunist. Din cauza
implicaţiilor politice şi a suspiciunii generale, la faţa locului este chemată o echipă
de antropologi argentinieni, care va avea ultimul cuvânt în privința adevăratei
provenienţe a osemintelor.
Degete mici este un roman complex, cu o acțiune mistică creată pe baza unor
substraturi de factură politică. Imaginația scriitorului în construcția planului
fantastic, este una de admirat.
„Cartea aceasta face să vorbească șiobiectele mute, iar Filip Florian știe că trecutul
poate ține sub control o societate ca o boală lungă și persistentă. Romanul lui
compune o imagine a istoriei din diferite voci, din multe oase mici, doar după o
asemenea abordare fiind posibilă vindecarea.” (Frankfurter Allgemeine)

EVENIMENTUL LUNII
7 noiembrie - Ziua Internațională a Victimelor Comunismului
Ziua de 7 noiembrie a fost aleasă drept ziua internațională de
comemorare a victimelor comunismului din toată lumea,
denumită și Memento Gulag.
Inițiativa aparține organizației Comitatus Pro Libertatibus,
înființată în 1997, la Milano.
Instituirea unei asemenea zile, alături de cea celebrată la 27
ianuarie, a victimelor Holocaustului, este cu atât mai necesară cu
cât un sfert din populația globului este încă privată de libertate și
guvernată în numele aceleiași ideologii. Comunismul nu a fost
niciodată judecat și condamnat în mod public, iar crimele sale nu
au fost condamnate de umanitate așa cum s-a procedat cu
nazismul german prin procesele de la Nürnberg. Aceste milioane
de crime săvârșite în numele comunismului, constituie o sfidare
morală la adresa umanității. Trebuie ca cei uciși să nu fie uitați,
să fie omagiați, să li se facă dreptate.
Prin marcarea unei zile Memento Gulag, inițiatorii au dorit nu
doar ca oamenii să-și aducă aminte de evenimentele îngrozitoare
din secolul al XX-lea și să nu uite că regimurile comuniste au fost
responsabile de un număr impresionant de crime împotriva
umanității, ci și să conștientizeze care au fost etapele
premergătoare care au făcut posibile ororile comunismului.

ANIVERSAREA LUNII

În secolul al XX-lea, ideea statului totalitar era complet nouă
pentru umanitate și se trăgea din ideile utopice că se poate trăi
într-o societate fără conflicte, fără nenorociri, fără exploatare,
însă din nefericire, după cum s-a văzut de-a lungul secolului al
XX-lea, orice utopie degenerează în totalitarism, lagăr
concentraționar, Gulag. Milioane de oameni au plătit cu viețile
lor prețul acestor utopii. Înainte ca ONU și UNESCO să o fi
instituționalizat, Ziua Internațională a Victimelor Comunismului
este o realitate a memoriei colective. Să nu uităm că deviza
Memorialului Sighet, locul unde a fost ucisă elita societății
românești, este „Atâta timp cât justiția nu reușește să fie o formă
de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție".

19 noiembrie
310 ani de la naşterea literatului şi omului de ştiinţă rus
Mihail LOMONOSOV, fondator al Universităţii din
Moscova (1755) şi creator al limbii literare ruseşti moderne
(19.11.1711 - 15.04.1765)

Mihail Vasilievici Lomonosov s-a născut la 19 noiembrie 1711, în regiunea nordică Gubernia
Arhanghelsk, Rusia, iar la data de 15 aprilie 1765, Mihail Vasilievici Lomonosov trece în eternitate.
Om de știință, lingvist și scriitor, Mihail Vasilievici Lomonosov a fost unul dintre cele mai luminate
spirite enciclopedice din istorie, fiind uneori numit și „Rusul Da Vinci". A avut contribuții esențiale
în domenii precum științele naturii, chimie, fizică, mineralogie, astronomie, istorie, artă, filologie
și optică.
La 19 ani, la Moscova, s-a remarcat ca cel mai bun student, drept pentru care a fost trimis la
Petersburg pentru a-și continua studiile, iar apoi în străinătate. La Universitatea din Marburg,
Germania a studiat științele naturii și disciplinele umaniste. În 1739, la Freiberg, Lomonosov a
studiat direct tehnologiile miniere, metalurgice și de fabricare a sticlei și chimia.
Când a împlinit vârsta de 30 de ani a fost numit adjunct pentru fizică la Academia de Științe din
Petersburg. În anul 1745 a fost numit profesor de chimie la aceiași academie.
Lomonosov a depus multe eforturi pentru a deschide prima Universitate de Stat din Rusia care
astăzi se compară cu cele mai bune universități din lume. Lomonosov a depus o muncă uriașă
activând în diferite domenii. El a fost fizician, chimist, mineralog, mecanician și chiar poet și
istoric în același timp.

NOUTĂȚI

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

CENACLUL LITERAR „TRAIAN BRAD”
Odată cu venirea toamnei, Cenaclul literar „Traian
Brad” și-a redeschis porțile. Acesta se adresează
copiilor care fac primii pași în lumea creației literare,
fiind un cadru unde inspirația, exprimarea liberă și
discuțiile constructive își găsesc locul. Întâlnirile se
desfășoară la Secția pentru copii, Calea Dorobanților,
nr. 104, sau on-line, în funcție de normele sanitare în
vigoare, în ultima marți din lună, de la ora 17.00.
Coordonatorul cenaclului este scriitorul Victor
Măruțoiu, membru al Uniunii Scriitorilor. Informații
suplimentare găsiți pe pagina web a bibliotecii,
precum și pe Blogul copiilor
Între noi, copiii..., unde puteți consulta lucrările
cenacliștilor, unele dintre ele premiate și publicate în
antologii: https://copiibjc.bjc.ro/?cat=24. Participarea
este gratuită, pe baza Permisului de intrare la
bibliotecă. Pentru informații suplimentare și înscrieri
ne puteți contacta prin e-mail: copii@bjc.ro sau
telefon: 0264-430323. Vă așteptăm cu drag!
DESCOPERĂ COREEA
Din luna noiembrie, Filiala „Traian
Brad”, organizează atelierul pentru
copii
și
adolescenți,
„Descoperă
Coreea”. Participanții vor fi introduși
în cultura coreeană, vor învăța despre
diverse elemente specifice acestui
popor prin intermediul unor prezentări
interactive, presărate cu activități
practice și jocuri specifice, urmând ca,
în partea a doua a atelierului, să fie
inițiați în alfabetul coreean și în
folosirea unor noțiuni elementare de
limbă coreeană.
Activitățile vor avea loc în penultima zi
de marți a fiecărei luni, de la ora 17.00,
în perioada noiembrie 2021 – iunie
2022. Vă așteptăm!

„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.
Înscrierile
sunt
obligatorii
și
participarea este gratuită! Pentru
înscriere și alte detalii ne puteți
contacta la: adolescent@bjc.ro.

STORYTELLING HOUR
ON-LINE
Se desfășoară în fiecare
vineri, de la ora 14.00, pe
platforma Zoom. Activitatea
găzduită de American Corner
Cluj-Napoca este dedicată
preșcolarilor. Bibliotecarul
alege o poveste în limba
engleză din colecția secției,
o citește, o traduce, iar
copiii sunt invitați la final la
discuții. Uneori vizionăm și
câte un filmuleț.
Dacă doriți să participați,
vă invităm să trimiteți o
solicitare
la
adresa
americancorner@bjc.ro.

OLVASÓKLUB FELNŐTTEKNEK
Minden kedden, 18,00 órától az Octavian Goga
Megyei Könyvtárban szervezésében.
A ZOOM felületen tartott kötetlen beszélgetésen,
az olvasók – a Magyar Sarok könyvtárosaival
együtt – megosztják olvasmányélményeiket,
bemutatják a kedvenc versüket, részleteket
olvasnak fel az általuk választott regényvből,
vagy csak egyszerűen jól érzik magukat az
olvasni szerető felnőttek virtuális társaságában!
Elérhetőség:
CLUB DE LECTURĂ ÎN LIMBA MAGHIARĂ
PENTRU ADULȚI
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” vă invită în
fiecare marți, la ora 18.00 la Clubul de lectură în
limba maghiară pentru adulți.
Participanții, împreună cu bibliotecarii din
Colțul Maghiar se vor întâlni pe platforma
ZOOM. În cadrul întâlnirilor, cititorii își
împărtășesc experiențele de lectură, își prezintă
poeziile, romanele preferate sau pur și simplu se
simt bine în compania virtuală a adulților cărora
le place să citească!

