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SĂPTĂMÂNA NAłIONALĂ A BIBLIOTECILOR, EDIłIA A II-A 

În perioada 23-29 aprilie 2006 Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj, în colaborare cu 
Filiala Cluj a ANBPR şi partenerii media, a organizat cea de-a doua ediŃie a „Săptămânii naŃionale a 
bibliotecilor”, oferind un program atractiv comunităŃii clujene: 

25-29 aprilie: Săptămâna porŃilor deschise:  

� Înscrierea gratuită a utilizatorilor la Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj şi la Biblioteca 
Municipală „Teodor Murăşanu” Turda. 

� Organizarea de vizite colective şi asigurarea accesului asistat vizitatorilor la secŃiile şi filialele 
bibliotecii clujene.  

� Prezentarea produselor de informare de pe pagina web a bibliotecii. 
 
24-29 aprilie: Biblioteca publică în comunitatea locală: 

� Publicarea în cotidianul “Adevărul de Cluj” a unor articole despre activitatea, serviciile şi 
facilităŃile oferite clujenilor de Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj. 

� ExpoziŃia „PublicaŃiile bibliotecii” de la sediul central al Bibliotecii JudeŃene „Octavian Goga” 
Cluj. 

� ExpoziŃia de artă plastică în colaborare cu AsociaŃia culturală „Filarmonia” şi expoziŃia „Scriitori 
bibliotecari” la sediul SecŃiei pentru adulŃi a Bibliotecii Municipale „Teodor Murăşanu” Turda. 

� Prezentarea în media clujeană a „Săptămânii naŃionale a bibliotecilor”, a activităŃilor organizate cu 
acest prilej de Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj. 

� Lansarea unei campanii de promovare a lecturii publice la Turda, în colaborare cu ONE TV: 
difuzarea unui spot publicitar de promovare a lecturii pe parcursul întregii săptămâni. 

 
26 aprilie, ora 11, la sediul central al Bibliotecii JudeŃene „Octavian Goga” Cluj: 

� Atelier de discuŃii profesionale: „Comunitatea bibliotecară clujeană”. Au participat bibliotecari 
din biblioteca judeŃeană, bibliotecile universitare şi alte biblioteci din Cluj-Napoca. 

 
� Decernarea unor premii şi diplome membrilor Filialei ANBPR Cluj cu realizări deosebite în 

anul 2005, cu ocazia „Zilei Bibliotecarului din România”.  
 

Aspect de la atelierul: „Comunitatea bibliotecară clujeană” 
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27 aprilie, ora 10, la sediul Bibliotecii Municipale Gherla: 
� Concursul „Gherla pe treptele istoriei” (concurs de istorie a oraşului Gherla), organizat de 

Biblioteca Municipală Gherla cu participarea elevilor de la Liceul „Ana Ipătescu” din localitate. 
 
27 aprilie, la sediul Şcolii de AgenŃi de PoliŃie „Septimiu Mureşanu” Cluj-Napoca: 

� Prezentarea, în cadrul Convocării anuale a bibliotecarilor din unele unităŃi ale Jandarmeriei 
Române şi din instituŃiile de învăŃământ ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, a 
„Informării privind noutăŃile intervenite în Legea Bibliotecilor”. 

 
28 aprilie, ora 13, la Filiala „Traian Brad”: 

� Întâlnire cu scriitoarea Florina Ilis. 
 

  
 

 FaŃă de precedenta ediŃie (18-22 aprilie 2005), programul ediŃiei 2006 a “Săptămânii naŃionale a 
bibliotecilor” a adus atât aspecte noi cât şi elemente de continuitate. 

Ca o noutate a ediŃiei se poate menŃiona extinderea colaborării cu alte tipuri de biblioteci, 
respectiv cu unele biblioteci aparŃinând Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi cu Mediateca Centrului 
Cultural Francez Cluj şi implicarea mult mai susŃinută, printr-un program comun, a bibliotecilor publice 
din judeŃ. Astfel s-a reuşit o mai bună promovare a locului şi rolului bibliotecilor în comunitate. 

Cititorii Filialei “Traian Brad” s-au bucurat de privilegiul întâlnirii cu scriitoarea Florina Ilis, 
autoarea romanului “Cruciada copiilor” şi deŃinătoarea Premiului pentru proză al Uniunii Scriitorilor din 
România şi al premiului “Cartea anului 2005” acordat de “România literară” şi FundaŃia “Anonimul”.  

Punctul „forte”, intens mediatizat şi apreciat al ediŃiei 2006, a fost înscrierea gratuită a 
utilizatorilor la Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj şi la Biblioteca Municipală “Teodor 
Murăşanu” Turda în „Săptămâna porŃilor deschise 25-29 aprilie 2006”.  

Ca element de continuitate s-a remarcat publicarea, şi în acest an, în cotidianul “Adevărul de 
Cluj”, a unor articole despre semnificaŃia “Săptămânii naŃionale a bibliotecilor” şi despre activitatea şi 
serviciile oferite clujenilor de Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj şi anume: 
- Săptămâna naŃională a bibliotecilor - campanie de promovare a bibliotecilor româneşti (Adriana 
Kiraly) 
- CărŃi de referinŃă pentru cititorii de beletristică română (Adrian Grănescu) 
- Sala de Lectură a Bibliotecii JudeŃene “Octavian Goga” Cluj (Sorina Stanca) 
- Resurse web de informare europeană (Camelia MihuŃ) 
- Origami, o artă pentru toŃi (Ela Stan) 
- Buletinele electronice de informare ale Bibliotecii JudeŃene „Octavian Goga” Cluj (Monica SărăcuŃ). 
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Atelierul de discuŃii profesionale „Comunitatea bibliotecară clujeană” a reunit, şi în acest an, 
bibliotecari din biblioteca judeŃeană, bibliotecile universitare şi alte biblioteci din Cluj-Napoca. Au fost 
prezentate materiale şi s-au discutat aspecte novatoare din activitatea acestor biblioteci: 
- InformaŃiile bibliografice sau Pe urmele cărŃii în bibliotecă (Costel Dumitraşcu, Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” Cluj) 
- Stadiul pregătirilor pentru a 10-a ConferinŃă Europeană a Bibliotecilor Medicale – EAHIL - „European 

Association for Health Information and Libraries” (Ioana Robu, director, Biblioteca Centrală „Valeriu 
Bologa” -  UMF Cluj)  
- Francofonia şi diversitatea culturală (Ioana Rotund, responsabil, Mediateca Centrului Cultural Francez 
Cluj) 
- Noi servicii oferite utilizatorilor Bibliotecii JudeŃene „Octavian Goga” Cluj prin proiectul LIBER-IMMS 
(Mihai Florea şi Györffy András Tibor, Laboratorul de informatizare, Biblioteca JudeŃeană „Octavian 
Goga” Cluj) 
- Proiecte aflate în derulare la Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj (Adriana Kiraly, şef serviciu, 
Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj). 
 Cu ocazia „Zilei Bibliotecarului din România” (23 aprilie) au fost decernate premii şi diplome 
membrilor Filialei ANBPR Cluj cu realizări deosebite în anul 2005: 
- Premiu pentru activitate exemplară în anul 2005 (Daniela Cristea) 
- Premiu pentru contribuŃii la activitatea editorială a bibliotecii (Anca Docolin) 
- Diplomă pentru proiecte culturale şi activităŃi de valorificare a colecŃiilor SecŃiei pentru copii 

(Florentina Suciu). 
Numărul mare de înscrieri la bibliotecă, semnalele primite din presă, de la instituŃii locale şi nu în 

ultimul rând, de la cetăŃeni, au arătat că această campanie de promovare a bibliotecii şi-a atins, şi în acest 
an, scopul propus, că ea merită continuată şi dezvoltată în anii următori. Desigur, pentru a nu se banaliza, 
vor trebui gândite şi organizate, de la o ediŃie la alta, evenimente noi şi atractive pentru comunitate. 

 
 
 

ADRIANA KIRALY 
 

Şef serviciu 
Biblioteca JudeŃeană „Octavian Goga” Cluj 

 


