BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2017

Aprob,
MANAGER
Istrăuan Lacrima Camelia

Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Data/Perioada
de
desfăşurare

Locul de
desfăşurare

3 ianuarie
3 ianuarie

Filiala nr. 1
Secţia de împrumut pentru
copii
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut pentru
copii; Secţia de împrumut
pentru adulţi şi filialele de
cartier
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

IANUARIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

1 Ianuarie, Ziua Mondială a Păcii – expoziţie tematică
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui J.R.R. Tolkien
prin expoziţie de publicaţii ce poartă semnătura autorului englez
215 ani de la naşterea lui Ion Heliade Rădulescu,
poet, prozator, traducător, lingvist şi om politic român. Expoziţie omagială
120 de ani de la naşterea prozatorului Ionel Teodoreanu. Expoziţie omagială
395 de ani de la naşterea lui Jean-Baptiste Poquelin Moliere, dramaturg şi actor francez,
unul dintre maieştrii satirei comice. Expoziţie omagială
15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale
şi aniversarea a 167 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu.
Expoziţii tematice şi omagiale. Activităţi culturale şi recitări din lirica poetului omagiat.
Redactarea pliantului biografic „Eminescu în constelaţia Lirei”
165 de ani de la naşterea lui Vasile Lucaciu,
una dintre cele mai importante personalităţi politice, culturale şi istorice ale românilor
ardeleni din perioada dualismului austro-ungar, militant pentru drepturile românilor din
Transilvania. Expoziţie omagială
Lecţia de istorie: 158 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române (1859), oglindită
în colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Activităţi cultural-artistice
şi expoziţii tematice de carte

7 ianuarie
7 ianuarie
15 ianuarie
15 ianuarie

21 ianuarie

24 ianuarie

Secţia de împrumut pentru
adulţi; Secţia de împrumut
pentru copii, Filialele de
cartier
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9.
10.
11.

12.

13.

Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului
70 de ani de la naşterea prozatorului sătmărean Vasile Sălăjan.
Expoziţie omagială
185 de ani de la neşterea lui Lewis Carroll,
prozator, matematician, logician, cleric şi fotograf englez. Expoziţie omagială
165 de ani de la naşterea dramaturgului, nuvelistului şi ziaraistului roman Ion Luca
Caragiale. Medalion literar-artistic şi expoziţii omagiale „I.L. Caragiale – mereu actual”

27 ianuarie
28 ianuarie

220 de ani de la naşterea lui Franz Peter Schubert, compozitor romantic austriac.
Expoziţie omagială şi de promovare a documentelor audio
din colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Curs gratuit de limba engleză: activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în
intervalul orar 1700-1900

31 ianuarie

28 ianuarie
30 ianuarie

Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”
Secţia de împrumut pentru
copii; Secţia de împrumut
pentru adulţi;
Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

3, 10, 17, 24 şi 31
ianuarie

Sala de lectură “Gheorghe
Bulgăr“

Ziua Mondială a Zonelor Umede – expoziţie tematică
135 de ani de la naşterea lui James Augustin Aloysius Joyce, prozator irlandez.
Expoziţie omagială
70 de ani de la naşterea poetului, traducătorului şi eseistului Alexandru Pintescu.
Expoziţie omagială
Bal mascat – Fasching – Farsang cu… gogoaşe
Confecţionarea măştilor pentru balul mascat,
prezentarea îmbrăcămintei specifice, muzică şi dans
4 februarie, Ziua Mondială a Profilaxiei Cancerului – expoziţie tematică
205 ani de la naşterea scriitorului englez Charles Dickens. Expoziţii omagiale

2 februarie
2 februarie

Filiala nr. 1
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Secţia de împrumut pentru
copii

240 de ani de la naşterea cărturarului şi memorialistului Dinicu Golescu.
Expoziţie omagială
155 de ani de la naşterea lui Alexandru Davila.
Expoziţie omagială
Valentine's Day. Expoziţie tematică de carte şi vizionarea unor ecranizări
după romane de dragoste semnate de scriitorul Nicholas Sparks

7 februarie

FEBRUARIE
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

6 februarie
6 februarie

6 februarie
7 februarie

13 februarie
14 februarie

Filiala nr. 1
Secţia de împrumut pentru
copii şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Secţia de împrumut
pentru copii;
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17 februarie

26.

Marcarea zilei de naştere a marelui scriitorului maghiar Jókai Mór (18 februarie 1825).
Expoziţie omagială
19 februarie, 141 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi
Ziua Internaţională a Limbii Materne, declarată de UNESCO, la data de 17 noiembrie 1999,
cu scopul de a promova diversitatea cultural-lingvistică şi multilingvismul.
Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor;
Activitate culturală în colaborare cu Grup Şcolar de Industrie Alimentară
„George Emil Palade”
Sărbătoarea iubirii la români. Dragobetele sărută fetele!

27.

310 ani de la naşterea dramaturgului italian Carlo Goldoni (25 februarie 1707)

24 februarie

28.

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea prozatorului german Karl May
(25 februarie 1842). Expoziţii tematice şi omagiale

27 februarie

29.

De vorbă cu profesorul şi criticul literar Alexandru Zotta,
la aniversarea a 75 de ani de la naştere (26 februarie 1942)
225 de ani de la naşterea renumitului compozitor de operă italian, Gioachino Rossini (29
februarie 1792). Expoziţie omagială şi de promovare a documentelor audio
din colecţiile Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Curs gratuit de limba engleză: activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în
intervalul orar 1700-1900
Anul editorial sătmărean 2016. Ediţia a XVIII-a.
Eveniment de promovarea autorilor locali şi a editurilor sătmărene.
Premierea celor mai reuşite scrieri sub aspect literar, ştiinţific, artistic şi cultural
Club de lectură pentru copii. Activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de
miercuri, în intervalul orar 1500-1600

27 februarie

23.
24.
25.

30.

31.
32.

33.

20 februarie
21 februarie

Secţia de împrumut
pentru copii
Filiala nr. 1
Secţia de împrumut
pentru copii;
Filiala nr. 1

24 februarie

28 februarie

Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Secţia de împrumut pentru
copii şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“

2, 9, 16 şi 23
februarie
februarie

Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

februarie

Sala Multimedia/Centrul de
formare Biblionet

1-3 martie

Secţia de împrumut pentru
copii;

MARTIE
34.

180 de ani de la naşterea lui Ion Creangă.
Prezentarea vieţii şi operei marelui povestitor român şi punerea în scenă
a unor momente surprinse de „Amintirile din copilărie”;
Activitate culturală derulată în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”
Zilele Ion Creangă la bibliotecă. Povestim cu umor

Filiala nr. 1
Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”
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2 Martie – Marcarea zilei de naştere a marelui poet şi prozator maghiar Arany János
prin expoziţie omagială şi punerea în scenă a baladei „Toldi”
de către elevi ai Colegiului Naţional ”Kölcsey Ferenc”
Expoziţie comemorativă dedicată victimelor cutremurului din 4 martie 1977

2 martie

Secţia de împrumut
pentru copii

3 martie

3 martie - Ziua Mondială a Scriitorilor. Masă rotundă cu tema
„Rolul literaturii în dezvoltarea societăţii umane prin libertatea cuvântului”
75 de ani de la naşterea poetului şi ziaristului Grigore Scarlat. Expoziţie omagială

3 martie

39.

8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii
Marcarea zilei prin expoziţii tematice de carte şi momente literar-artistice

8 martie

40.

110 ani de ani de la naşterea lui Mircea Eliade, eseist, filosof, romancier, istoric al religiilor.
Expoziţii omagiale

9 martie

41.

165 de ani de la naşterea scriitorului roman Alexandru Macedonski
– expoziţie tematică şi omagială
Aniversarea a 90 de ani de naşterea scriitorului roman Petre Luscalov.
Vitrină de carte şi proiecţia filmului „Fiul munţilor”
Vitrine de carte: 120 de ani de la naşterea artistei plastice Margareta Sterian şi
60 de ani de la moartea sculptorului Constantin Brâncuşi
Centenar Dinu Lipatti, pianist, compazitor şi pedagog român

14 martie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut
pentru copii;
Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr” şi
Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”
Filiala nr. 1

Ziua francofoniei
Activitate cultural-educativă, derulată în colaborare cu Grupul Şcolar de Industrie
Alimentară „George Emil Palade”
Ziua Internaţională a Poeziei.
Dialog „Între liric şi alte genuri ale creaţiei literare.
Editarea şi promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor.”
Concurs de recitări, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Bălcescu-Petöfi”
Ziua Mondială a Apei – expoziţie tematică şi de promocarea colecţiilor
Buna vestire, sărbătoarea care aduce primăvara
75 de ani de la naşterea Anei Blandiana (25 martie 1942).
Expoziţie omagială, prezentarea biografiei poetei şi momente lirice

20 martie

35.

36.
37.
38.

42.
43.
44.
45

46.

47.
48.
49.

7 martie

15 martie
16 martie
20 martie

21 martie

22 martie
24 martie
27 martie

Secţia de împrumut
pentru copii
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 1
Secţia de împrumut
pentru adulţi
Filiala nr. 1
Filiala nr. 1
Filiala nr. 3
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr” şi
Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”
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50.

Ziua Mondială a Teatrului.
Expoziţie tematică şi Atelier de teatru de umbre pentru bibliotecari

27 martie

51.

85 de ani de la naşterea lingvistului, profesorului şi etnografului Bura László.
Expoziţie omagială
Club de lectură pentru copii. Activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de
miercuri, în intervalul orar 1500-1600
Atelier de creaţie vestimentară. Croitorie, cusături, broderii şi împletituri. Activitate cu
periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 1600-1800
Curs gratuit de limba engleză: activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi,
în intervalul orar 1700-1900

31 martie

52.
53.
54.

1, 8, 15, 22 şi 29
martie
2, 9, 16, 23 şi 30
martie
2, 9, 16, 23 şi 30
martie

Secţia de împrumut
pentru adulţi;
Sala Multimedia/Centrul de
formare Biblionet
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Centrul de formare
Biblionet/Sala Multimedia
Sala Multimedia
Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“

APRILIE

59.

1 aprilie, Ziua Păsărilor – expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
Săptămâna cărţii şi lecturii pentru copii. Maratonul poveştilor; prezentarea biografiei
scriitorului danez Hans Christian Andersen, considerat părintele poveştilor;
Lansarea cărţii „Táltoskönyvek”, având ca invitată o formaţie pentru copii din Budapesta.
Ziua Mondială a Sănătăţii. „Mens sana in corpore sano” - Expoziţie tematică şi de
promovarea colecţiilor
Din pleiada personalităţilor sătmărene:
6 aprilie - 70 de ani de la naşterea lui Emil Matei, poet şi ziarist;
7 aprilie - 65 de ani de la naşterea poetei şi ziaristei Anamaria Pop;
16 aprilie - 130 de ani de ani de la naşterea profesorului, ziaristului şi omului de cultură
Dariu Pop şi 75 de ani de ani de la naşterea profesorului, ziaristului şi criticului Viorel
Sălăgean;
25 aprilie - 115 ani de ani de la naşterea profesorului şi filozofului Ioan Miclea.
Expoziţii tematice de carte, evocări, medalioane literare
Centenar Ioniţă G. Andron, etnograf şi artist fotograf. Expoziţie foto-documentară

60.

102 ani de la naşterea îndrăgitului poet maghiar József Attila. Expoziţie omagială

11 aprilie

61.
62.

Ziua Mondială a Zborului şi Cosmonauticii – expoziţie tematică
22 aprilie, Ziua Planetei Pământ. Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor

12 aprilie
24 aprilie

55.
56.

57.
58.

3 aprilie
3-7 aprilie

7 aprilie

Filiala nr. 1
Secţia de împrumut pentru
copii; Filiala nr. 1 şi Filiala
nr. 2 „Lucian Blaga”
Filiala nr. 1

10-21 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

20 aprilie

Secţia Colecţii speciale şi
fond de patrimoniu.
Cercetare. Conservare
Secţia de împrumut
pentru copii
Filiala nr. 1
Filiala nr. 1
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63.

64.

23 aprilie, Ziua Limbii Engleze
Activitate cultural-educativă şi de informare, derulată în colaborare cu Grupul Şcolar de
Industrie Alimentară „George Emil Palade”
Săptămâna naţională a bibliotecilor
1. Lansarea lucrării „Poesis – indice bibliografic: 1990-1991”

24 aprilie

Filiala nr. 1

24-28 aprilie

Biblioteca Judeţeană
Satu Mare;
Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din
România,
filiala Satu Mare

aprilie

Sediul central, Filiala nr. 1
şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Centrul de formare
Biblionet
Sala Multimedia

2. Pedalez pentru bibliotecă. Ediţia a V-a.
Campanie de promovare şi susţinere a bibliotecii
3. „Bibliotecarul de ieri şi de azi sub auspiciile Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor
şi Bibliotecilor Publice din România” – atelier de dezvoltare profesională
4. Oportunităţi de lectură publică urbană: Proiectul „Cuibul de cărţi”

65.

66.
67.
68.

5. Bibliotecar pentru o zi.
Proiect destinat promovării profesiei de bibliotecar în rândul elevilor
Citeşte şi dă mai departe la „Schimb de carte”. Acţiune de promovare a cărţii şi lecturii în
rândul comunităţii sătmărene
Club de lectură pentru copii. Activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de
miercuri, în intervalul orar 1500-1600
Atelier de creaţie vestimentară. Croitorie, cusături, broderii şi împletituri. Activitate cu
periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 1600-1800
Curs gratuit de limba engleză: activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în
intervalul orar 1700-1900

5, 12, 19 şi 26 aprilie
6, 13, 20 şi 27 aprilie
6, 13, 20 şi 27 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

2 mai
4 mai

Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut pentru
adulţi
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

MAI
69.
70.
71.
72.

Ziua Tineretului din România – expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
70 de ani de ani de la naşterea medicului şi poetului Liviu Homorozeanu. Expoziţie
omagială
80 de ani de la moartea poetului, prozatorului, memorialistului şi publicistului român
George Topîrceanu (7 mai 1937). Expoziţie comemorativă
140 de ani de la declararea Independenţei de stat a României.
Masă rotunda şi expoziţie tematică de carte

8 mai
9 mai
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73.

9 mai - Ziua Europei: sărbătoarea păcii şi a unităţii între popoare

9 mai

74.

9 mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al II-lea Război mondial.
Expoziţie tematică

9 mai

75.

Zilele „Lucian Blaga”. Expoziţii tematice şi omagiale, realizarea
şi prezentarea pliantului biografic „Lucian Blaga, figură emblematică a culturii româneşti”

8-12 mai

76.

Ziua regalităţii din România. Activitate culturală derulată în parteneriat cu Liga Judeţeană a
Pensionarilor „Unirea”
205 de ani de la naşterea omului de cultură George Bariţiu. Expoziţie omagială

10 mai

78.

15 mai – Ziua Internaţională a Familiei.
Târg de carte cu participarea unor edituri din România şi Ungaria;
Lansări de carte pentru copii în cadrul târgului;
Concurs pentru familii „Pix words”; Concurs „Cel mai bun povestitor”; Teatru de păpuşi

13-14 mai

79.

60 de ani de la moartea romancierului, dramaturgului şi nuvelistului Camil Petrescu, doctor
în filozofie (14 mai 1957). Expoziţie comemorativă şi
proiecţia filmului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”
110 ani de ani de la naşterea poetului Dsida Jenő. Expoziţie omagială

15 mai

Secţia de împrumut
pentru adulţi

17 mai

21 mai, 137 de ani de la naşterea scriitorului român Tudor Arghezi. Expoziţie tematică şi
omagială
In memoriam George Bacovia. 60 de ani de la moartea poetului (22 mai 1957).
Expoziţie comemorativă
75 de ani de la naşterea filosofului, interpretului şi scriitorului Gabriel Liiceanu.
Expoziţie omagială
150 de ani de la naşterea preotului greco-catolic Antoniu Băliban,
secretarul personal al lui George Pop de Băseşti.
Expoziţie foto-documentară
Citeşte şi dă mai departe la „Schimb de carte”. Acţiune de promovare a cărţii şi lecturii în
rândul comunităţii sătmărene

22 mai

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 1

77.

80.
81.
82.
83.
84.

85.

12 mai

22 mai
23 mai
31 mai

mai

Secţia de împrumut
pentru copii;
Filiala nr. 1
Secţia de împrumut pentru
adulţi şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”;
Filiala nr. 1
Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Pasajul pietonal
„Corneliu Coposu”

Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia Colecţii speciale şi
fond de patrimoniu.
Cercetare. Conservare
Sediul central, Filiala nr. 1
şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
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86.
87.
88.

Club de lectură pentru copii. Activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de
miercuri, în intervalul orar 1500-1600
Atelier de creaţie vestimentară. Croitorie, cusături, broderii şi împletituri. Activitate cu
periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 1600-1800
Curs gratuit de limba engleză: activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în
intervalul orar 1700-1900

3, 10, 17, 24 şi 31
mai
4, 11, 18 şi 25 mai

Centrul de formare
Biblionet/Sala Multimedia
Sala Multimedia

4, 11, 18 şi 25 mai

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

1 Iunie

Secţia pentru copii şi
filialele de cartier

5 iunie
7 iunie

Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

IUNIE
89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului. Expoziţii tematice, activităţi literar-artistice şi
interactive, concursuri de desene pe asfalt,
reunite sub genericul „Zâmbete pentru Planeta Copilăriei”
Ziua Mondială a Mediului. Expoziţie tematică şi de promocarea colecţiilor
560 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare.
Masă rotunda şi expoziţie tematică.
Lecturile vacanţei de vară. Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
15 ani de la moartea lui Gheorghe Bulgăr, ligvist, lexicolog, profesor, părintele spiritual al
Sălii de lectură. Expoziţie comemorativă, editarea şi prezentarea pliantului biografic
„In memoriam Gheorghe Bulgăr”
135 de ani de la naşterea lui Igor Stravinski, compozitor, pianist şi dirijor de renume
mondial (17 iunie 1882). Expoziţie omagială
18 iunie - 100 de ani de la moartea lui Titu Maiorescu, academician, avocat, critic literar,
eseist, estetician, filosof, pedagog, politician şi scriitor român mason, prim-ministru al
României (1912-1914), membru fondator al Academiei Române, personalitate remarcabilă a
României sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutului secolului XX.
Ziua Mondială a Soarelui. Expoziţie tematică de carte
Intrarea României în cel de-al doilea Război Mondial. Expoziţie de carte
165 de ani de la naşterea artistului Antonio Gaudi (25 iunie 1852). Expoziţie omagială

12 iunie
13 iunie

16 iunie
16 iunie

21 iunie
22 iunie
23 iunie

„Ia-ţi prietenii în vacanţă!”
Recomandări de lectură prin expoziţii tematice şi de promovarea colecţiilor
Gala concursului „Eu iubesc biblioteca. Ediţia a III-a. Povestea merge mai departe”

iunie

Citeşte şi dă mai departe la „Schimb de carte”. Acţiune de promovare a cărţii şi lecturii în
rândul comunităţii sătmărene

iunie

iunie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut
pentru adulţi

Filiala nr. 1
Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 3
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Sediul central, Filiala nr. 1
şi Filiala nr. 2
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102.
103.

7, 14, 21 şi 28 iunie

„Lucian Blaga”
Centrul Biblionet

1, 8, 15, 22 şi 29
iunie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

2 iulie - 108 ani de la naşterea lui George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist,
academician român, personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române.
Expoziţie omagială
1 iulie, 75 de ani de la naşterea poetului Ion Bran. Expoziţie omagială

3 iulie

Filiala nr. 1

3 iulie

8 iulie – 68 de ani de la moartea Reginei Maria a României. Expoziţie comemorativă
105 ani de ani de la naşterea lui Nicolae Steinhardt, duhovnic, critic literar,eseist, jurist,
publicist şi scriitor român. Expoziţie omagială
12 iulie, 85 de ani de la naşterea lui Banner Zóltan, critic de artă, ziarist, artist.
Expoziţie omagială
14 iulie, 50 de ani de la moartea poetului, prozatorului, gazetarului Tudor Arghezi.
Expoziţie comemorativă
121 de ani de la naşterea scriitorului scoţian A.J. Cronin – Expoziţie tematică şi omagială
Ziua Mondială a Şahului. Clubul de vacanţă al micilor şahişti.
Expoziţie tematică şi iniţiere în sportul minţii
196 de ani de la naşterea marelui poetul, prozator şi dramaturg român Vasile Alecsandri.
Expoziţie tematică şi omagială
31 iulie, 168 de ani de la moartea poetului maghiar Petőfi Sándor. Expoziţie comemorativă

10 iulie
12-29 iulie

19 iulie
20 iulie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Filiala nr. 1
Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut
pentru adulţi
Filiala nr. 1
Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”

21 iulie

Filiala nr. 1

31 iulie

„Verdict: carte!”. Romane poliţiste în rafturile Secţiei de împrumut pentru copii.
Expoziţie de promovarea colecţiilor
„Cartea călătorului prin lume. De la atlasul geografic la ghidul de oraş”.
Expoziţie de promovarea colecţiilor
105 ani de la naşterea lui Nicolae Steihardt, duhovnic, critic literar,eseist, jurist, publicist şi
scriitor român. Expoziţie tematică şi omagială
BiblioVacanţa 2017: cursuri de limba engleză pentru copii, ateliere de creaţie şi lectură,
lecţii de bune maniere. Activităţi gratuite pentru copiii care frecventează biblioteca,

3-14 iulie

29 iulie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”
Secţia de împrumut
pentru copii
Secţia de împrumut
pentru copii
Filiala nr. 1

iulie

Secţia de împrumut pentru

Club de lectură pentru copii. Activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de
miercuri, în intervalul orar 1500-1600
Curs gratuit de limba engleză: activitate cu periodicitate săptămânală, în fiecare zi de joi, în
intervalul orar 1700-1900

IULIE
104.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

12 iulie
14 iulie

17-31 iulie
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în zilele de marţi şi joi

copii / Sala Multimedia

AUGUST
118.

5 august, 95 de ani de la naşterea lui Marin Preda, scriitor român postbelic, creatorul
„romanului total” – „Cel mai iubit dintre pământeni”. Expoziţii omagiale

4 august

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”, Secţia
de împrumut pentru adulţi
Filiala nr. 1
Filiala nr. 1

119.

Sfânta Maria, Sărbătoarea Maicii Domnului. Vitrină de carte

14 august

120.

14 august, 150 de ani de la naşterea scriitorului englez John Galsworthy. Expoziţie omagială

14 august

121.

15 august, 70 de ani de la naşterea poetului Vasile Mic. Vitrină de carte

14 august

122.

Cărţile temerarilor. Expoziţii tematice şi de promovarea colecţiilor reunite în jurul eroilor
care au marcat existenţa generaţiilor de copii şi adolescenţi

1-14 august

Secţia de împrumut pentru
copii; filialele de cartier

123.

Redescoperirea farmecului suav al „Poveştilor nemuritoare”.

16-31 august

Secţia de împrumut pentru
copii; filialele de cartier

18-31 august

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr” şi
Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Expoziţie de promovarea volumelor de poveşti din colecţia cu acelaşi nume
124.

Personalităţi ale culturii naţionale şi universale omagiate în luna august. Vitrine de carte
20 august, 100 de ani de la naşterea lui Horia Lovinescu, dramaturg român contemporan,
recunoscut pentru piesele sale de teatru de idei;
22 august, 220 de ani de la naşterea lui Claude-Achile Debussy, compozitor francez,
reprezentant al Impresionismului, şi
100 de ani de la naşterea lui Alexandru Piru, istoric şi critic literar român;
29 august, 145 de ani de la naşterea inginerului Traian Vuia, inventator român, pionier al
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aviaţiei mondiale
125.

25 august, 110 ani de la moartea lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, scriitor, folclorist, lingvist şi
istoric român. Expoziţie comemorativă

25 august

Secţia de împrumut
pentru adulţi

126.

27 august – Intrarea României în primul Război Mondial. Activitate culturală derulată în
parteneriat cu Liga Judeţeană a Pensionarilor „Unirea”

25 august

Filiala nr. 1

127.

În dulcele grai românesc. Expoziţie tematică dedicată Zilei Limbii Române

31 august

128.

BiblioVacanţa 2017: cursuri de limba engleză pentru copii, ateliere de creaţie şi lectură,
lecţii de bune maniere. Activităţi gratuite pentru copiii care frecventează biblioteca,
în zilele de marţi şi joi

august

Sediul central
şi filialele de cartier
Secţia de împrumut pentru
copii / Sala Multimedia

SEPTEMBRIE
129.

Personalităţi ale culturii naţionale şi universale omagiate în luna septembrie. Vitrine de carte

5-29 septembrie

Sala de lectură şi
Secţia de împrumut
pentru adulţi

8 septembrie

Sediul central, filialele de
cartier şi alte locuri din oraş

5 septembrie, 135 de ani de la naşterea profesorului Ion Silaghi Corbu;
6 septembrie, 200 de ani de la naşterea lui Mihail Kogălniceanu,
scriitor, istoric şi om politic român;
7 septembrie, 115 de ani de ani de la naşterea lui Şerban Cioculescu, critic şi istoric literar,
prof. universitar şi academician român;
12 septembrie, 135 de ani de la naşterea prozatorului Ion Agârbiceanu;
25 septembrie, 120 de ani de la naşterea lui William Faulkner, prozator american;
28 septembrie, 170 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului Gheorghe Dima;
29 septembrie, 570 de ani de la naşterea scriitorului spaniol Miguel de Cervantes Saavedra
130.

„Minutul de literatură”. Voluntari din cadrul ONG-urilor partenere, vor lectura, timp de un
minut, un fragment dintr-o operă literară, la un moment-dat al zilei, indiferent de locul în
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care se vor afla. Campanie dedicată Zilei Mondiale a Literaturii
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

12 septembrie

(staţii de autobus, parcuri,
magazine etc.)
Filiala nr. 1

15 septembrie

Filiala nr. 1

18-29 septembrie

Filiala nr. 3

19 septembrie
20 septembrie

Secţia de împrumut
pentru adulţi
Filiala nr. 1

26 septembrie

Filiala nr. 1

28 septembrie
29 septembrie
29/30 septembrie

Filiala nr. 1
Filiala nr. 1
Sediul central

septembrie

Sediul central, Filiala nr. 1
şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Expoziţie tematică
Curs de educaţie financiară: Internet banking pentru bunici. Campanie de susţinerea
îmbătrânirii active, dedicate Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice,
cu implicarea şi susţinerea principalelor instituţii bancare.
Ziua Mondială a Animalelor. Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
Educaţia, garanţia reuşitei în viaţă şi carieră!
Expoziţii tematice dedicate Zilei Mondiale a Educaţiei

2 octombrie
2-6 octombrie

Filiala nr. 1
Sala Multimedia

4 octombrie
5 octombrie

Personalităţi ale culturii locale, naţionale şi universale omagiate în luna octombrie.

6-18 octombrie

Filiala nr. 1
Secţia de împrumut pentru
copii şi Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

In memoriam Tudor Arghezi. 50 de ani de la moarte (14 iulie 1967). Expoziţie
comemorativă
Agatha Cristie, regina romanului poliţist. Expoziţie tematică şi omagială prilejuită de
împlinirea a 127 de ani de la naşterea îndrăgitei romanciere britanice
„Primul clopoţel”. Prezentarea Filialei nr. 3 şi a serviciilor de bibliotecă pe care le oferă
„bobocilor” Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”
„STOP sacrificiilor de vieţi omeneşti!”
Expozţie tematică de carte pentru a marca Ziua Internaţională a Păcii
George Coşbuc, primul mare poet al Ardealului. Expoziţie tematică şi omagială prilejuită de
împlinirea a a 151 de ani de la naşterea poetului român
Ziua limbilor europene. Activitate cultural-educativă şi de informare, derulată în parteneriat
cu Grupul Şcolar de Industrie Alimentară „George Emil Palade”
Ziua Internaţională a Dreptului de a şti. Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
Ziua Inimii. Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
Nocturna bibliotecilor, ediţia a VII-a. Eveniment naţional, iniţiat de ANBPR
şi susţinut de bibliotecile şi autorităţile publice din România
Citeşte şi dă mai departe la „Schimb de carte”. Acţiune de promovare a cărţii şi lecturii în
rândul comunităţii sătmărene

OCTOMBRIE
141.
142.

143.
144.

145.

Vitrine de carte
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6 octombrie, 130 de ani de la naşterea lui Charles-Eduard Jeanneret-Gris (Le Corbusier)
arhitect, urbanist, decorator, pictor, sculptor, realizator de mobilier, teoretician şi scriitor;
9 octombrie, 80 de ani de la naşterea profesorului şi poetului Ion Halmi Negreşteanu;
10 octombrie, 135 de ani de la naşterea lui Anton Pann, poet, profesor şi compositor de
muzică religioasă, folclorist, literat şi publicist român,
compozitor al muzicii imnului naţional al României ;
18 octombrie, 110 ani de ani de la naşterea lui Mihail Sebastian,
dramaturg, prozator, eseist şi critic literar
16 octombrie

Filiala nr. 1

9 octombrie

148.
149.
150.

Ziua Mondială a Alimentaţiei. Expoziţie tematică şi activitate educativă şi de informare,
derulată în parteneriat cu Grupul Şcolar de Industrie Alimentară „George Emil Palade”
„Pentru ca să nu se mai întâmple…” Expoziţie tematică de carte dedicate Zilei
Internaţionale de Comemorare a Holocaustului
Bazele serviciilor noi de bibliotecă. Curs de formare profesională
Ziua Internaţională a Naţiunilor Unite. Expoziţie tematică
Glorie şi Onoare: Ziua Armatei Române. Expoziţii tematice de carte

151.

Halloween şi cărţile care-ţi dau fiori. Expoziţie tematică

27 octombrie

152.

500 de ani de la Reforma lui Martin Luther – figuri şi opere reprezentative în fondul de
carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Expoziţie foto-documentară

31 octombrie

Secţia de împrumut
pentru adulţi
Sala Multimedia
Filiala nr. 1
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr” şi
Secţia de împrumut
pentru adulţi
Secţia de împrumut pentru
copii
Secţia Colecţii speciale şi
fond de patrimoniu.
Cercetare. Conservare

153.

Citeşte şi dă mai departe la „Schimb de carte”. Acţiune de promovare a cărţii şi lecturii în
rândul comunităţii sătmărene

octombrie

Sediul central, Filiala nr. 1
şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

1-30 noiembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”, Secţia

146.
147.

23 octombrie
24 octombrie
25 octombrie

NOIEMBRIE
154.

Personalităţi ale culturii locale, naţionale şi universale omagiate în luna noiembrie.
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de împrumut pentru adulţi
şi Filiala nr. 1

Vitrine de carte
4 noiembrie, 110 ani de ani de la naşterea prozatoarei Cella Serghi;
6/19 noiembrie, 130 de ani de la naşterea lui Aurel Vlaicu;
12 noiembrie, 105 ani de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi actorului Emil Botta;
13 noiembrie, 110 ani de ani de la naşterea poetului Valentin Strava;
16 noiembrie, 85 de ani de naşterea profesorului, ziaristului şi omului de cultură
Vasile Savinescu;
17 noiembrie, 125 ani de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi teologului
Pakos Károly;
19 noiembrie, 105 ani de ani de la naşterea lui George Emil Palade, medic, biolog,
prof. universitar, laureat al premiului Nobel pentru medicină;
20 noiembrie, 145 de ani de la naşterea pictorului român Gheorghe Petraşcu;
24 noiembrie, 60 de ani de la moartea pictorului mexican Diego Maria Rivera;
21 noiembrie, 130 de ani de la naşterea poetului Kürthy Károly;
22 noiembrie, 140 de ani de la naşterea lui Ady Endre, poet simbolist maghiar;
26 noiembrie, 105 ani de ani de la naşterea lui Eugen Ionesco, poet, eseist, dramaturg;
28 noiembrie, 260 de ani de la naşterea lui William Blake, poet, pictor şi gravor englez
28 noiembrie, 385 de ani de la naşterea lui Jean-Baptiste Lully
29 noiembrie, 220 de ani de la naşterea compozitorului italian Gaetano Donizetti
155.

105 ani de la naşterea lui George Emil Palade, medic şi om de ştiinţă american de origine
română, specialist în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru
fiziologie şi medicină.

19 noiembrie

Filiala nr. 1
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Activitate omagială derulată în parteneriat cu Grupul Şcolar de Industrie Alimentară
„George Emil Palade”
156.

Călătorii fantastice în lumea cărţii: expoziţii tematice şi omagiale dedicate împlinirii a 350
de ani de la naşterea scriitorului englez Jonathan Swift, unul din cei mai importanţi
reprezentanţi ai realismului din prima perioadă a iluminismului englez

23-29 noiembrie

Secţia de împrumut pentru
copii şi Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”

157.

26 noiembrie, 108 ani de la naşterea lui Eugen Ionescu, scriitor de limbă franceză originar
din România, protagonist al teatrului absurdului şi membru al Academiei Franceze.
Expoziţie tematică şi omagială
In memoriam Nicolae Iorga. 77 de ani de la moartea lui Nicolae Iorga, istoric, critic literar,
documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, primministru, profesor universitar şi academician român. Expoziţie tematică şi de promovarea
colecţiilor
Cursuri de formare: Srorytelling pentru copii – Educaţie non-formală pentru bibliotecari

24 noiembrie

Filiala nr. 1

27 noiembrie

Filiala nr. 1

noiembrie

Sala Multimedia

Biblioteconomia, ştiinţă şi artă. Curs metodologic pentru bibliotecarii din sistemul
bibliotecilor publice din judeţul Satu Mare

noiembrie

Sala Multimedia

1 Decembrie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

4-8 decembrie

Sediul central
şi filialele de cartier
Filiala nr. 1

158.

159.
160.

DECEMBRIE

164.

Rememorarea celui mai important eveniment istoric al românilor: unirea Transilvaniei cu
România, din 1918. Expoziţii tematice, momente literar-artistice şi de evocare, dedicate
Zilei Naţionale a României
Brăduţul de la bibliotecă. Expoziţii tematice de cărţi şi publicaţii, împodobirea brazilor,
crearea ambientului specific sărbătorilor de iarnă
10 decembrie, Ziua Mondială a Drepturilor Omului.
Expoziţie tematică şi de promovarea colecţiilor
Crăciunul, bucuria copiilor. Colindul bibliotecii

11-22 decembrie

Sediul central
şi filialele de cartier

165.

Satu Mare în cele mai vechi scrieri. Expoziţie foto-documentară

decembrie

Secţia Colecţii speciale şi
fond de patrimoniu.
Cercetare. Conservare

161.

162.
163.

11 decembrie
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Propuneri de activităţi editoriale:
I. Editarea şi tipărirea volumului „Din tezaurul Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Antologie de articole de specialitate, studii şi cercetări
întreprinse de-a lungul vremii”, într-un tiraj de 300 de exemplare;
II. Reeditarea şi tipărirea catalogului „Incunabulele Colecţiilor speciale sătmărene”, într-un tiraj de 300 de exemplare

Material întocmit de Horotan Paula-Maria, director adjunct,
pe baza propunerilor formulate de bibliotecari din toate serviciile, birourile şi compartimentele Bibliotecii Judeţene Satu Mare

