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15
Aprob,
MANAGER
Istrăuan Lacrima Camelia

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului/
activității

Scurtă descriere a
proiectului/
activității cultural/e

Instituții
partenere/
Inițiatori
IANUARIE

Lia-Florica Koka,
„Elemente de geografie
fizică în texte”; Carol C.
Koka, „Mărturii
bibliografice”

Dublă lansare de carte

Editura Citadela
Satu Mare

In memoriam Elena
Farago

Expoziție comemoratvă
prilejuită de împlinirea a 65
de ani de la trecerea la cele
veșnice a autoarei,
recunoscută pentru versurile
sale dedicate copiilor
Recital de poezie și acorduri
musicale. Expoziție plastică
cu tematică specifică
Medallion literar

Eminescu în cuvânt și
imagine
În lumea Luceafărului
poeziei românești

Liceul
Tehnologic
Ardud
Școala
Gimnazială
„Grigore
Moisil”

Data/Perioada
de
desfășurare

Locul de
desfășurare

11 ianuarie

Sala Multimedia

4 ianuarie

Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

15 ianuarie

Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr”
Sala Multimedia

15 ianuarie

Buget

Sursa de
finanțare
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Școala
Gimnazială
„Ion Creangă”
Ziua Culturii Române

Expoziție de carte

15 ianuarie

Mihai Eminescu în
corespondență

Expoziție tematică de carte

15 ianuarie

Mihai Eminescu, cel
mai mare poet român
Constantin Prunoiu,
Îngenunchiat la
călcâiul lucrurilor
100 de ani de la
Conferința de Pace de
la Paris
Edgar Allan Poe, 210
ani de la nașterea
scriitorului american
Cine suntem noi?

Expoziție tematică de carte

15 ianuarie

Hai să dăm mână cu
mână!

Lansare de carte

Editura
Citadela

17 ianuarie

Expoziție tematică

18 ianuarie

Expoziție omagială

19 ianuarie

Montaje literare cu tematică
istorică pentru a marca
Unirea Mică
Expoziții tematice de carte
prilejuite de împlinirea a 160
de ani de la înfăptuirea Unirii
Principatelor Române,

Școala
Gimnazială
„Constatntin
Brâncoveanu”

în preajma zilei
de 24 ianuarie

23-24 ianuarie

Secția de
împrumut pentru
copii
Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr”
Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr”
Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr”
Secția de
împrumut pentru
copii
Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr
Secția de
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Moldova și Țara Românească

împrumut pentru
copii
Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr
și
Sala Multimedia

100 de ani de la
trecerea în eternitate a
lui Ady Endre, figură
marcantă a literaturii
maghiare și universale
a Secolului XX

Expoziție foto-documentară;
prezentări PowerPoint,
expuneri și vitrine de carte

Partener:
Societatea
„Ady Endre”
Inițiatori:
Marta Cordea
și Viorel
Câmpean

28 ianuarie

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților

Promovarea lecturii, a cărții și
a serviciilor de bibliotecă;
încurajarea incuziunii sociale
a copiilor și tinerilor
diagnosticați cu autism

Parteneriat cu
Centrul Școlar
pentru
Educație
Incluzivă
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca

ianuarie-mai,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

300;
50/lună

Folii
pentru
laminare,
cartoane
A4,
cartoane
A3,
cartușe de
toner
(consumab
ile)

ianuarie-iunie,
activitate cu
periodicitate
lunară
ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate

Sala Multimedia

300;
50/lună

(consumab
ile)

Sala Multimedia

50
lei/lună

600 lei/an

O oră de poveste

Biblio-Bebe-Cafenea

Ateliere de lectură destinate
copiilor care vizează
promovarea lecturii, a cărții și
a serviciilor de bibliotecă
Activități și întâlniri tematice Inițiator: Veres
și de socializare între mămici
Erzsebet
și bebeluși

100 lei
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lunară
FEBRUARIE
Promovarea lecturii, a cărții și
ZICI–
a serviciilor de bibliotecă
Ziua Internațională a
Cititului Împreună
Expoziție tematică și
Romancieri români la
omagială
ceas aniversar: Nicolae
Breban, 85 de ani
Expoziție tematică și
Romancieri români la
omagială
ceas aniversar: Eugen
Barbu, 95 de ani
Expoziție tematică și
Eugen Barbu-95
omagială
Membru corespondent
al Academiei Române,
laureat al premiului
Herder pentru
literatură
Sărbătoarea iubirii la români.
Dragobetele sărută
Concurs de creații literare pe
fetele
tema iubirii, cu premii în cărți

Istrate Raluca

Parteneri:
Colegiul
Național
„Doamna
Dtanca”,
Muzeul
Județean Satu
Mare și
Cenaclul AlfaZet
Inițiator: Tarța

1 februarie

Sala Multimedia

1 februarie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

20 februarie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

20 februarie

Filiala Nr.2
„Lucian Blaga”

22 februarie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

100 lei

100
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Prima mea carte de
povești

În lumea cărților

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților

O oră de poveste

Biblio-Bebe-Cafenea

Violeta
Partener:
Grădinița
„Voinicelul” și
Asociația de
părinți
Concurs, pe secțiuni, care
Partener:
vizează realizarea de cărți și
Școala
reviste și încurajarea lecturii
Gimnazială
și a creativității în rândul
„Constantin
copiilor
Brâncoveanu”
Promovarea lecturii, a cărții și Parteneriat cu
a serviciilor de bibliotecă;
Centrul Școlar
încurajarea incuziunii sociale
pentru
a copiilor și tinerilor
Educație
diagnosticați cu autism
Incluzivă
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca
Ateliere de lectură destinate
Inițiatori:
copiilor care vizează
Istrate Raluca,
promovarea lecturii, a cărții și Ciceo Bianca
a serviciilor de bibliotecă
Activități și întâlniri tematice Inițiator: Veres
și de socializare între mămici
Erzsebet
și bebeluși
Promovarea lecturii în rândul
preșcolarilor și a părinților
acestora

MARTIE

februarie

Secția de împrumut
pentru copii

februarie

Secția de împrumut
pentru copii

ianuarie-mai,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

300;
50/lună

(consumab
ile)

ianuarie-iunie,
activitate cu
periodicitate
lunară
ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

300;
50/lună

(consumab
ile)

Sala Multimedia

50
lei/lună

600 lei/an
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Anul editorial
sătmărean, ediția a
XX-a. Eveniment de
promovare a editorilor
și autorilor sătmăreni

Editare, tipărire și distribuire
catalog bibliografic; tipărire
materiale de promovare;
expoziția cărților și
publicațiilor apărute în anul
2018

182 de ani de la
naștereamarelui
povestitor Ion Creangă
Mai mult decât un
basm: Harap Alb
Ion Creangă, prietenul
copiilor

Când doamnele scriu
versuri...
Mamei, primăvara-n
dar!

Alexandru

1 martie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Expoziție temtică și omagială

1 martie

Secția de împrumut
pentru copii

Expozție de carte și benzi
desenate dedicate împlinirii a
182 de ani de la nașterea lui
Ion Creangă
Șezătoare literară și
prezentarea celor mai
îndrăgite personaje din
creațiile literare ale lui Ion
Creangă
Expoziții aniversare dedicate
Otiliei Cazimir și Mariei
Banuș
Program literar-artistic;
Legenda mărțișorului;
Semnificația zilei de 8 martie

1 martie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

1 martie

Secția de împrumut
pentru copii

8 martie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

8 martie

Secția de împrumut
pentru copii

14 martie

Filiala Nr. 2

Expoziție tematică și

Serviciul
Dezvoltarea,
prelucrarea și
evidența
informatizată a
colecțiilor

Partener:
Grădinița
„Voinicelul” și
Asociația de
părinți

Partener:
Școala
Gimnazială
„Constantin
Brâncoveanu”

5.000 lei
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Macedonski, poetul
rondelurilor

Un ambasador al
golanilor

PoeZiua

Din tainele cărților–
Povestea de azi

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților

omagială prilejuită de
împlinirea a 165 de ani de la
nașterea poetului,
prozatorului, publicistului și
dramaturgului Alexandru
Macedonski
Expoziție de carte pentru a
marca împlinirea a 100 de ani
de la nașterea scriitorului,
diplomatului și omului politic
Alexandru Paleologu
Activități dedicate Zilei
Internaționale a Poeziei:
recitări din lirica românească
și internațională, expoziții de
carte

Partener:
Organizația
SamStudia
Inițiatori:
Liliana Costea,
Viorica Bodea
Atelier creativ și de lectură
Partener:
Grădinița
„Voinicelul” și
Asociația de
părinți
Promovarea lecturii, a cărții și Parteneriat cu
a serviciilor de bibliotecă;
Centrul Școlar
încurajarea incuziunii sociale
pentru
a copiilor și tinerilor
Educație
diagnosticați cu autism
Incluzivă
Inițiatori:
Istrate Raluca,

„Lucian Blaga”

14 martie

Sala de lctură
„Gheorghe Bulgăr”

21 martie

Parcul Central și
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

martie

Grădinița
„Voinicelul”

ianuarie-mai,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia
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O oră de poveste

Biblio-Bebe-Cafenea

Ciceo Bianca
Ateliere de lectură destinate
Inițiatori:
copiilor care vizează
Istrate Raluca,
promovarea lecturii, a cărții și Ciceo Bianca
a serviciilor de bibliotecă
Activități și întâlniri tematice Inițiator: Veres
și de socializare între mămici
Erzsebet
și bebeluși

ianuarie-iunie,
activitate cu
periodicitate
lunară
ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

Pe tot
parcursul lunii
aprilie

Secția de împrumut
pentru copii;
Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”

Grădinița
„Voinicelul”

2 aprilie…și în
zilele
următoare

Inițiator: Paula
Horotan

2 aprilie…și în
zilele
următoare

Secția de împrumut
pentru copii /
Grădinița
„Voinicelul”
Sala Multimedia

Sala Multimedia

50
lei/lună

APRILIE
Ziua, săptămâna și
luna cărții pentru copii
și tineret

Din farmecul
poveștilor lui Hans
Christian Andersen
Maratonul poveștilor,
ediția a VII-a

Expoziții tematice de carte,
compoziții literare și lucrări
plastice ale preșcolarilor și
elevilor din grădinițele și
școlile partere
Expoziție tematică și
omagială; ateliere creative și
de lectură
Campanie de promovare a
cărții și lecturii în rândul
copiilor, prilejuită de Ziua
Internațională a Cărții pentru
Copii și Tineret, susținută
prin ateliere de lectură, cu
implicarea reprezentanților
autorităților publice

300 lei

600 lei/an
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Prelegere și expoziție de carte
dedicată împlinirii a 125 de
ani de la nașterea lui Camil
Petrescu, romancier,
dramaturg, doctor în filozofie,
nuvelist și poet
Eveniment omagial și
Teodor Curpaș la 80 de
medalion cultural
ani
„Jocul ideilor e jocul
ielelor”

Ei au jucat în piesele
lui Shakespeare

Eveniment omagial dedicat
împlinirii a 455 de ani de la
nașterea „Marelui Will”

Vladimir Nabokov

Vitrină de carte pentru a
marca împlinirea a 120 de ani
de la nașterea scriitorului
american de origine rusă
Expuneri și expoziții tematice
de carte, ateliere creative și
de lectură pentru a marca 455
de ani de la nașterea marelui
dramaturg englez William
Shakespeare, Ziua
Internațională a Cărții și a
Dreptului de Autor și Ziua
Bibliotecarului din România
Promovarea lecturii, a cărții și

William Shakespeare,
Carte, Bibliotecă,
Drept de autor,
Bibliotecar

Biblioteca, Lumea

Partener:
cenaclul
Cronograf
Teatrul de
Nord Satu
Mare; secția
română și
secția
maghiară

Parteneriat cu

9 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

20 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

23 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

23 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

23 aprilie

Secția de împrumut
pentru copii

ianuarie-mai,

Sala Multimedia
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frumoasă a cărților

a serviciilor de bibliotecă;
încurajarea incuziunii sociale
a copiilor și tinerilor
diagnosticați cu autism

Centrul Școlar
pentru
Educație
Incluzivă
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca

activitate cu
periodicitate
lunară

Ateliere de lectură destinate
ianuarie-iunie,
copiilor care vizează
activitate cu
promovarea lecturii, a cărții și
periodicitate
a serviciilor de bibliotecă
lunară
Colocviu profesional dedicat ANBPR, filiala 23 aprilie, Ziua
Biblioteca – spațiu de
Zilei Naționale a
Satu Mare;
Națională a
învățare pe tot
Bibliotecarului;
Ciceo Bianca, Bibliotecarului
parcursul vieții
Promovarea profesiei
Istrate Raluca
; Ziua
Lansare de carte
Internațională
Poesis 1990-1992 :
a Cărții și a
Indice bibliografic
Dreptului de
Autor
Promovarea lecturii și a
ANBPR-filiala
25 aprilie
Marșul lecturii, ediția a
colecțiilor Bibliotecii
Satu Mare;
II-a
Județene Satu Mare, în cadrul Inspectoratul
Săptămânii Naționale a
Școlar
Bibliotecilor
Județean;
Primăria
Municipiului
Satu Mare;
Inspectoratul
Județean de
O oră de poveste

Sala Multimedia

Sala Multimedia

1.000 lei

activitate stradală

500 lei
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Mândru să fiu cititor

Promovarea lecturii în cadrul
Săptămânii Naționale a
Bibliotecilor

Istoria sărbătoririi
Paștelui

Ce știm despre Sărbătorile
Pascale (Lumânarea de
Înviere, Ouăle Roși, Pasca,
Mielul? )

Și doi de se-ntâlnesc în
cale, își zic „Hristos a
înviat!”

Demnificația Sărbătorilor
Pascale

Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Poliție;
Inițiator:
Istrate Raluca
Partener:
Colegiul
Național „Ioan
Slavici”
inițiator:
Viorica Bodea
Parteneri:
Școala
Gimnazială
„Grigore
Moisil” și
Școala
Gimnazială
„Ion Creangă”
Partener: Școla
Gimnazială
„Constantin
Brâncoveanu”
Inițiator: Veres
Erzsebet

MAI

aprilie

Sala Multimedia

aprilie

Secția de împrumut
pentru copii

aprilie

Secția de împrumut
pentru copii; Școla
Gimnazială
„Constantin
Brâncoveanu”
Sala Multimedia

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

50
lei/lună

600 lei/an
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Pe urmele bibliologilor
români

Excursie profesională și
documentară

Procesul
Memorandiștilor-125
de ani
O carte citită, o
comoară găsită

Expoziție tematică

Kányádi Sándor-90 de
ani

Expoziție tematică și
activități cultural-educative în
cadrul „Zilelor Lucian Blaga”
Poet și traducător maghiar,
unul ditre cei mai celebri și
iubiți poeți maghiari
contemporani, cu o
contribuție majoră în
dezvoltarea literaturii
maghiare pentru copii, tradus
în engleză, finlandeză,
estoniană, suedeză, germană,
franceză, română și
portugheză

Parteneri:
ANBPR-filiala
Satu Mare;
Biblioteca
Județeană
„Gheorghe
Șincai” Bihor
Inițiator:
Lacrima
Istrăuan
Banc Rodica

3 mai

Județul Bihor

7 mai

Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”

Partener:
Școala
Gimnazială
„Lucian
Blaga”
Parteneri: școli
și licee cu
program de
predare în
limba
maghiară

9-10 mai

Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”

10 mai

Secția de împrumut
pentru copii

2.000 lei
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Arthur Conan Doyle,
romancier și
dramaturg britanic-160
de ani
Mai...în versuri

Cartea, cel mai frumos
dar pentru copilul
meu!

Portret de copil.
Mirifica lume a lui Ion
Creangă

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților

Expoziție tematică și
omagială

22 mai

Secția de împrumut
pentru copii

Expoziții și vitrine de carte
aniversare, dedicate poeților
Emil Brumaru, Alexandru
Macedonski, Alexandr
Pușkin, Walt Withman, Ion
Boloș

1-31 mai

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

mai

Grădinița
„Voinicelul”

mai-iunie

Secția de împrumut
pentru copii

ianuarie-mai,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

Parteneri:
Clubul
Creatorilor
„Afirmarea”;
Corul Vocal
Bărbătesc
„Vox Samus
Art”
Târg de carte
Partener:
Grădinița
„Voinicelul” și
Asociația de
părinți
Ateliere creative și expoziții
Parteneri:
Școala
Gimnazială
„Grigore
Moisil” și
Școala
Gimnazială
„Ion Creangă”
Promovarea lecturii, a cărții și Parteneriat cu
a serviciilor de bibliotecă;
Centrul Școlar
încurajarea incuziunii sociale
pentru
a copiilor și tinerilor
Educație
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diagnosticați cu autism

O oră de poveste

Cărțile sunt ca și
prăjiturile.
Ediția I

Biblio-Bebe-Cafenea

Ateliere de lectură destinate
copiilor care vizează
promovarea lecturii, a cărții și
a serviciilor de bibliotecă
Promovarea lecturii, a cărții și
a serviciilor de bibliotecă,
workshop de scriere creativă

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Incluzivă
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca

Inițiator: Veres
Erzsebet

ianuarie-iunie,
activitate cu
periodicitate
lunară
1-31 mai
31 mai–
încheierea
proiectului,
expoziție cu
produsele
proiectului
ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

Sala Multimedia

Sala Multimedia

50
lei/lună

IUNIE
Gh. Lazăr, 240 de ani
de la naștere–opera lui
monument stă la baza
societății moderne
românești
Umaniști europeni.
Tipărituri aldine și

Expoziție omagială

Inițiator: Banc
Rodica

5 iunie

Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

Prezentare PowerPoint și
expoziție foto-documentară

Inițiator: Marta
Cordea

6 iunie

Sala Multimedia

100

600 lei/an
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plantiniene în colecțiile
Bibliotecii Județene
Satu Mare
Aniversări sub tricolor

Portret de copil.
Mirifica lume a lui Ion
Creangă

Alexandru Odobescu185 de ani de la
naștere
Ia-Cartea Cunoașterii

Móricz Zsigmond–140
de ani

Expoziții de carte dedicate
următoarelor personalități ale
culturii române: Gheorghe
Șincai, Gheorghe Lazăr,
Dimitrie Bolintineanu,
Nicolae Bălcescu, Constantin
Noica
Ateliere creative și expoziții

Parteneri:
Școala
Gimnazială
„Grigore
Moisil” și
Școala
Gimnazială
„Ion Creangă”

Expoziție omagială
Sărbătoarea iei românești și a
Zânzâienilor

Expoziție omagială dedicate
împlinirii a 140 de ani de la
nașterea scriitorului maghiar,

Inițiatori:
Liliana Boloș;
Adriana
Kuszniruk;
Violeta Tarța
Parteneri: școli
și licee cu
program de

1-26 iunie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

mai-iunie

Secția de împrumut
pentru copii

23 iunie

Secția de împrumut
pentru copii

24 iunie

Activitate stradală /
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

29 iunie

Secția de împrumut
pentru copii

300

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2019

În lumea copiilor

Cuibul de cărți

O oră de poveste

Biblio-Bebe-Cafenea

renumit prin proza sa realistă,
influențată mai ales la început
de curentul naturalist,
exponentul cel mai de seamă
al naturalismului maghiar
Concurs de creație literară și
Carnavalul copiilor cu parada
personajelor din povești
Confecționarea unor căsuțe
speciale, cu cărți, și
dispunerea lor în locuri
publice din oraș

predare în
limba
maghiară

Partener:
Școala
Gimnazială
„Constantin
Brâncoveanu”
Partener: Grup
Școlar
Tehnologic
„Constantin
Brâncuși”
Initiator: Tarța
Violeta
Inițiatori:
Istrate Raluca,
Ciceo Bianca

Ateliere de lectură destinate
copiilor care vizează
promovarea lecturii, a cărții și
a serviciilor de bibliotecă
Activități și întâlniri tematice Inițiator: Veres
și de socializare între mămici
Erzsebet
și bebeluși

iunie

Secția de împrumut
pentru copii;
Școala Gimnazială
„Constantin
Brâncoveanu”

iunie

200 lei

ianuarie-iunie,
activitate cu
periodicitate
lunară
ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

Sala Multimedia

50
lei/lună

iulie-august,

Sala Multimedia și

100

IULIE
BiblioVacanța, Ediția

Activități creative și

600 lei/an

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
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recreative pe timp de vară,
ateliere de lectură și de
creație, vizionări de filme de
animație pentru copii și
ecranizări ale unor opere
literare studiate în școală;
însușirea unor reguli de
bunăcuviință și
comportament civilizat
Expoziție comemorativă la
împlinirea a 515 ani de la
moartea domnitorului
Moldovei
Expoziție omagială

activitate cu
periodicitate
săptămânală

Secția de împrumut
pentru copii

2 iulie

Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

12 iulie

Expoziție de carte marcând
împlinirea a 115 ani de la
nașterea poetului și omului
politic chilian

12 iulie

Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Iris Murdoch–100

Expoziție de carte organizată
cu prilejul împlinirii a 100 de
ani de la nașterea scriitoarei
irlandeze

15 iulie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Ernest Hemingway–
120

Expoziție de carte organizată
cu ocazia împlinirii a 120 de
ani de la nașterea scriitorului

21 iulie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

a V-a

Ștefan cel Mare, filă
din istoria poporului
român
Constantin Noica–110
ani
Pablo Neruda–
“Inimă-n văpaie ce-n
piept nu mai încape”

lei/lună

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2019
american
Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Inițiator: Veres
Erzsebet

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

50
lei/lună

AUGUST
120 de ani de la
nașterea autoarei
Pamela L. Travers

Expoziție de carte

9 august

Secția de împrumut
pentru copii

In memoriam
Constantin
Brâncoveanu

Expoziție comemorativă: 305
ani de la decapitarea, la
Constantinopol, a lui
Constantin Brâncoveanu
împrună cu cei patru fii ai săi

15 august

Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

BiblioVacanța, Ediția
a V-a

Activități creative și
recreative pe timp de vară,
ateliere de lectură și de
creație, vizionări de filme de
animație pentru copii și
ecranizări ale unor opere
literare studiate în școală;
însușirea unor reguli de
bunăcuviință și

iulie-august,
activitate cu
periodicitate
săptămânală

100
lei/lu
nă

600 lei/an
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Romancieri români la
ceas aniversar

În dulcele grai
românesc

comportament civilizat
Expoziții de carte pentru a
marca nașterea prozatorilor:
George Călinescu, Panait
Istrati, Gib Mihăescu, Nicolae
Filimon
Expoziții tematice dedicate
Zilei Limbii Române

august

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

30 august

Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr”;
Secția de împrumut
pentru copii

Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Inițiator: Veres
Erzsebet

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

SEPTEMBRIE
230 de ani de la
nașterea lui Paul
Fenimore Cooper

Expoziție omagială

15 septembrie

Secția de împrumut
pentru copii

560 de ani de la prima
mențiune documentară

Expoziție de carte

20 septembrie

Secția de împrumut
pentru copii;

50
lei/lu
nă

600 lei/an
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a orașului București ca
reședință domnească
într-un hrisov al lui
Vlad Țepeș

Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”

Jorge Luis Borges: 120
de ani

Expoziție de carte și
dezbatere

George
Vulturescu

24 septembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Ziua Limbilor Europei

Promovarea cărților,
manifestare care celebrează
diversitatea lingvistică,
multilingvismul, învățarea
limbilor străine pe durata
vieții

Colegiul
Național „Ioan
Slavici”
inițiator:
Viorica Bodea

26 septembrie

Sala Multimedia

Nocturna Bibliotecilor,
Ediția a X-a

Activități creative și
recreative pe timp de noapte,
organizate la nivel national,
în scopul promovării
bibliotecii și a serviciilor și
facilităților oferite de
biblioteci

ANBPR,
diverse
instituții,
asociații și
organizații
nonguvernamental
e

27/28
septembrie

Sediul Bibliotecii
Județene Satu Mare

Johann Wolfgang von
Goethe: 270 de ani de

Expoziție de carte

28 septembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
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la naștere
160 de ani de la
nașterea lui Benedek
Elek

Expoziție de carte

Parteneri: școli
și licee cu
program de
predare în
limba
maghiară

30 septembrie

Secția de împrumut
pentru copii

Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Inițiator: Veres
Erzsebet

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

OCTOMBRIE
Ion Vădan: 70 de ani

Expoziție de carte

1 octombrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

La taifas cu bunicii

Activități dedicate Zilei
Internaționale a Persoanelor
Vârstnice
Expoziție de carte

1 octombrie

Sala Multimedia

10 octombrie

Secția de împrumut
pentru copii

625 de ani de la
victoria lui Mircea cel
Bătrân împotriva lui
Baiazid, în lupta de la
Rovine

50
lei/lună

600 lei/an

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2019
200 de ani de la
nașterea canonicului
Mihail Șerban, un
valoros pictor născut la
Potău

Prezentare PowerPoint,
expoziţie foto-documentară

Radu-Sergiu Ruba: 65
de ani
Gândim în eternitate,
dar înaintăm încet,
odată cu timpul

în parteneriat
cu Primăria
comunei
Medieşu Aurit

10 octombrie

Sala Multimedia

Expoziție de carte

14 octombrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 165 de ani de la
nașterea scriitorului englez
Oscar Wilde

16 octombrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
și

75 de ani de la
eliberararea orașelor
Carei și Satu Mare de
sub ocupația horthystă

expoziție de carte

25 octombrie

Secția de împrumut
pentru copii

420 de ani de la
intrarea triumfală a lui
Mihai Viteazul în Alba
Iulia, având sub
autoritatea lui
Transilvania, în urma

expoziție de carte

28 octombrie

Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”

Secția de împrumut
pentru copii

200 lei
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Bătăliei de la Șelimbăr
Sesiune științifică
Mircea Flonta (n. 19
noiembrie 1932, Supur, internațională cu participarea
unor invtați de marcă din
județul Satu Mare,
Germania și Austria,
filozof român, profesor
prilejuită de împlinirea a 87
de filozofie la
Facultatea de Filozofie de ani de la nașterea ilustrului
profesor și filozof
a Universității din
București, specialist în
teoria cunoașterii,
epistemologie, filozofia
limbajului și membru
corespondent al
Academiei Române
Dezvelire de placă
comemorativă și
simpozion Martin
Buber (n. 8 februarie
1878, Viena – d. 13
iunie 1965, Ierusalim)
filosof evreu, austriac,
apoi israelian, cel mai
bine cunoscut pentru

Parteneri:

octombrie

Biblioteca
Județeană Satu
Mare, Sala de
lectură „Gheorghe
Bulgăr”

octombrie

Comuna Halmeu /
Biblioteca
Județeană Satu
Mare

Comunitatea
Evreilor din
Satu Mare
Inițiator:
Kereskenyi
Alexandru
Parteneri:

Comunitatea
Evreilor din

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
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Satu Mare

filosofia dialogului, o
formă de existențialism
religios

Inițiator:
Kereskenyi
Alexandru

Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Inițiator: Veres
Erzsebet

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

NOIEMBRIE
George Boitor: 85 de
ani

Expoziție de carte

1 noiembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

235 de ani de la
Răscoala lui Horea

Vitrină de carte

2 noiembrie

Filiala Nr. 2
„Lucian Blaga”

Voltaire: 325 de ani de
la nașterea filozofului
și scriitorului iluminist
francez

Expoziție de carte

21 noiembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Eugen Ionescu și
teatrul absurd

Expoziție de carte organizată
pentru a marca împlinirea a
110 ani de la nașterea

26 noiembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

50
lei/lună

600 lei/an
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dramaturgului
Vasile Voiculescu

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 135de ani de la
nașterea scriitorului

Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Inițiator: Veres
Erzsebet

27 noiembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

1 Decembrie

Secția de împrumut
pentru copii

DECEMBRIE
Ziua Națională a
României

Program literar-artistic și
expoziție de carte

Parteneri: școli
din municipiu
și județ,
asociații civice
și culturale

Nicolae Cartojan

Expoziție de carte care
marchează împlinirea a 135
de ani de la nașterea
cercetătorului, istoricului
literar și pedagogului român

4 decembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

125 de ani de la darea
în folosință, în

Expoziție de carte

9 decembrie

Secția de împrumut
pentru copii

50
lei/lună

600 lei/an
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București, a primului
tramvai electric
30 de ani de la Revolția
Română din 1989

Prelegeri și dezbateri;
Expoziții tematice de carte

16-22
decembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secția de împrumut
pentru copii

Inițiatori:
Marta Cordea
și Viorel
Câmpean

18 decembrie

Sala de lectură
„Gheorghe
Bulgăr”; Atelierul
memorial „Nae
Antonescu”
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Nae Antonescu.
Cercetarea revuistică
în nord-vestul
Transilvaniei

Simpozion, prezentare
PowerPoint, expoziție de
carte și documente inedite din
colecțiile bibliotecii

Jean Racine

Expoziție de carte organizată
pentru a marca împlinirea a
380 de ani de la nașterea
dramaturgului francez

Colindul Bibliotecii

Expoziții și vitrine de carte;
audiții de colinde; tradiții de
Crăciun și Anul Nou

Grădinițe,
școli, asociații

15-24
decembrie

La toate secțiile și
filialele

Biblio-Bebe-Cafenea

Activități și întâlniri tematice
și de socializare între mămici
și bebeluși

Inițiator: Veres
Erzsebet

ianuariedecembrie,
activitate cu
periodicitate
lunară

Sala Multimedia

22 decembrie

1.000 lei

50
lei/lună

600 lei/an
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Mirela
Diaconu sau
Silvia Șerban

Mini curs vestimentar

Sala Multimedia

Georgiana Sandu /
Iubire periculoasă
Theo Anghel / Am
murit din fericire

Lansare de carte

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Leiner Laura

Lansare de carte

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Carte vie: Dragoș
Tudorache-rapper
(Dragonu AKA 47)

Cum am ajuns narcoman
când eu visam să fiu
bibliotecar?

Sala Multimedia

Întâlnire cu elevii de liceu
Cel mai popular
blogger din România:
Sebastian Bârgău sau
Ioana Casapu
(gânduri sincere și
captivante smulse din
viața ei sentimentală.
Un copil visător în

Întâlnire cu elevii de liceu

Sala Multimedia

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2019
trupul unei femei
mature )

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2019
Alte activități:
1. februarie-martie: colectarea rapoartelor de activitate (RSU, RSA și Cult 1) cu informații și date statistice din toate bibliotecile din
județ; centralizarea și prelucrarea lor; conceperea și redactarea unui amplu material din care să rezulte evoluția sau, dimpotrivă,
involuția activității bibliotecilor publice în raport cu resursele alocate de autorități (Inițiator: Paula Horotan).
2. aprilie-septembrie: sondaj de opinie (chestionar) în rândul cititorilor / beneficiarilor serviciilor bibliotecii care să releve gradul de
satisfacție și așteptările pe care le au; octombrie-noiembrie: centralizarea și prelucrarea datelor obținute; decembrie: publicarea
rezultatelor chestionarului și, după caz, conturarea unei strategii care să conducă la creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor
(Inițiator: Paula Horotan).
3. februarie – iunie și septembrie - decembrie: campanie de promovare a serviciilor și colecțiilor de bibliotecă în școli și licee sub
forma unor vizite itinerante în instituțiile de învățământ. Mesajul campaniei se va adresa atât claselor cu predare în limba română, cât
și claselor cu predare în limba maghiară. În acest sens, se va încheia un protocol de colaborare cu ISJ Satu Mare și se va stabili
calendarul activităților în acord cu programul școlilor (Inițiator: Paula Horotan).
4. decembrie 2019, „Biblioteca–resursă pentru comunitate”, colocviu profesional și schimb de bune practici, cu participarea
bibliotecarilor din județ–biblioteci publice, biblioteci școlare, centre de informare documentară (Inițiator: Paula Horotan).
Întocmit la data de 17 decembrie 2018,
Paula Horotan, director adjunct
Secretarul Consiliului Științific
______________________________________
Avizat azi, 20 decembrie 2018, în cadrul Ședinței Consiliului de Administrație
Viorel Câmpean, Președintele Consiliului Științific
Lacrima Istrăuan, Președintele Consiliului de Administarție
_______________________________

_____________________________________

