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DIN NOU LA ȘCOALĂ,
DIN NOU LA BIBLIOTECĂ!
În luna septembrie, Biblioteca este pregătită să
întâmpine școlarii de toate vârstele în noile
condiții date de situația epidemiologică la nivel
local.
Aceasta oferă spre împrumut bibliografia școlară,
dar și carte din toate domeniile de interes.
Împrumutul se realizează în condiții sigure,
biblioteca utilizând un sterilizator pentru cărțile
ce se restituie, abia apoi acestea se repun în
circulație. Cei care doresc, pot trimite solicitări
de scanare a unor fragmente din documentele
bibliotecii.
De asemenea, biblioteca digitală stă la dispoziția
publicului, o colecție de peste 8.000 de volume de
carte în format electronic, accesibilă din catalogul
on-line.
Programul Ajutor la teme va continua prin
implicarea voluntarilor și în acest an, după un
orar ce va fi afișat pe pagina web a bibliotecii.

Începând cu luna septembrie,
secțiile
pentru
copii
ale
Bibliotecii își vor relua activitățile
de instruire și de loisir: club de
limba
engleză,
atelier
de
robotică, ateliere de creativitate
etc.

RECOMANDARE DE
LECTURĂ

O minunată colecție de texte pe teme extrem de actuale, publicate de
Andrei Pleșu de-a lungul timpului în Dilema veche și în Adevărul, „care
puse laolaltă, ar putea constitui un mic compendiu de înţelepciune
cotidiană”, după părerea prietenului său Gabriel Liiceanu.
Cartea e o adevărată delectare intelectuală, o invitație la reflecție și
deschidere către „lucrurile cu adevărat importante” şi „ordinea
subtilă a lumii”.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj
septembrie 2020

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A
VOLUNTARIATULUI
Biblioteca Județeană se alătură și în acest an
sărbătoririi Săptămânii Naționale a Voluntariatului Orașe și comunități durabile, prin organizarea ediției
cu numărul VI a ”Bibliotecii Vii - Trăind în același
univers”. Evenimentul este inițiat de Pro Vobis în
cadrul
proiectului
Build
SolidGround.
Parteneri: Blocul pentru Locuire și Căși Sociale ACUM.
În acest an abordăm tema locuirii și veți avea ocazia
să „împrumutați” 4 cărți vii cu 4 povești care
reflectă
diferite
aspecte
ale
problemei
locuirii în Cluj-Napoca.
Vă așteptăm în 10 septembrie 2020, între 17 și 19, la
sediul central, Calea Dorobanților, nr. 104, în cortul
exterior.

RECOMANDARE DE
LECTURĂ
A Nyelvek Európai Napjára egy olyan szerzőt ajánlunk, akinek egyik
erőssége az ahogyan a szóval/nyelvvel bánik (játszik), a másik pedig
ahogyan tökéletlenségünket részleteiben látja. Finom szarkazmussal
megírt tárcái az erdélyi nő hétköznapjairól, ünnepeiről, illuzióiról, a
Transindexen és az Erdélyi Naplóban, majd a Boldogság juszt is a tiéd
kötetben jelentek meg. Olvassuk, nevessünk magunkon!
Cu ocazia Zilei Europene pentru Diversitate Lingvistică vă propunem spre
lectură o prozatoare ale cărei atuuri sunt felul în care jonglează cu limbajul
și modul în care ne prezintă imperfecțiunile noastre cu detalii savuroase.
Pamfletele scrise cu un sarcasm rafinat despre obiceiurile cotidiene și
așteptările femeii din Transilvania au fost publicate prima oară în presă
(Transindex, Erdélyi Napló), ulterior în volumul a „Boldogság juszt is a
tiéd”. S-o citim și să ne amuzăm!

EVENIMENTELE LUNII
Ziua Internațională a Alfabetizării
Data de 8 septembrie a fost proclamată de UNESCO în 1966 ca Ziua
Internaţională a Alfabetizării, cu scopul de a reaminti comunităţii
internaţionale importanţa educaţiei pentru individ, comunitate şi
societate.
Alfabetizarea este o condiţie necesară dezvoltării pe termen lung pentru că permite o participare
mai mare pe piaţa muncii, reduce sărăcia și contribuie la îmbunătăţirea mijloacelor de trai. În
accepţiunea tradiţională, alfabetizarea reprezintă procesul prin care se obţin abilităţile de a citi,
scrie şi calcula în cel puţin o metodă de scriere. Dar pentru secolul nostru, într-o lume tot mai
digitală, bogată în informaţii şi resurse, aflată într-o rapidă schimbare, alfabetizarea înseamnă a
înţelege, a interpreta, a crea, a comunica. Cu toată această accelerare a dezvoltării, o parte
însemnată din populaţia planetei nu are acces nici măcar la alfabetizarea de bază, fapt ce n-ar
trebui să fie greu de realizat. Acest proces continuă să rămână o preocupare mondială, dorindu-se
ca toate popoarele să susţină educaţia, esenţială pentru o dezvoltare durabilă pe toate planurile.

Traian Vuia – 70 de ani de la moartea inventatorului
român, pionier al aviației mondiale (29.08.187203.09.1950)
Pe 18 martie 1906, la Montensson, lângă Paris, aparatul Vuia I a
zburat pentru prima dată: după o accelerație pe o distanță de 50
de metri, aparatul s-a ridicat la aproape 1 metru, pe o distanță
de 12 metri, după care elicele s-au oprit și avionul a aterizat.
Presa din Franța, Statele Unite și Marea Britanie au scris
despre primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât
aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și
https://biblacad.ro/Vuia.htm
aterizare.
Perfecționând acest avion, Traian Vuia realizează Vuia Nr.1 bis, iar ulterior, construiește un nou
avion Vuia nr. II, dotat cu aripi pliabile, cu motor de 25 CP, efectuând și cu acesta mai multe
zboruri și parcurge în zbor lungimea de 70 metri. Al doilea aparat Vuia nr. II este dotat cu un motor
de 16 CP, având o greutate totală de 240 kg.

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