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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
SATU MARE

CONSILIUL JUDEȚEAN
SATU MARE

Denumirea
proiectului/
activității

Scurtă descriere a proiectului/
activității cultural/e

Instituții partenere/

Data/Perioada de
desfășurare

Locul de desfășurare

Proiectul „Lanțul
lecturii”

Activități propuse de elevii clasei a
II-a, Liceul Teologic Ortodox
Român „Nicolae Steinhardt”
„Clubul șoriceilor cititori”

Liceul Teologic Ortodox
Român „Nicolae Steinhardt”

ianuarie – iunie, în fiecare
zi de marți, de la ora 1200.

Filiala Nr. 3

ianuarie -iulie

Întâlniri colocviale cu părinți și
copii, având drept scop
diversificarea colecțiilor și
serviciilor de bibliotecă destinate
bebelușilor
Expoziții tematice și omagiale

Grădinițe, asociații de părinți
etc.

Secția de împrumut pentru
copii
Secția de împrumut pentru
copii

Club de lectură
bilingv
BiblioBebe Cafenea

Ziua Culturii
Naționale și
aniversarea a 168 de

ianuarie - mai

15-17 ianuarie

Secția de împrumut pentru
copii
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ani de la nașterea
poetului național
Mihai Eminescu
Biblioteca Județeană
Satu Mare
promovează cultura
scrisă. Ziua Culturii
Naționale
Fiecare an începe cu
Eminescu
Colaborarea în cadrul
parteneriatului
încheiat între Filiala
Nr. 2 „Lucian Blaga”
și clasa a II-a B, Șc.
Gimnazială „Lucian
Blaga” prevede o
colaborare
permanentă, cu
diferite forme de
manifestare a
activităților culturaleducative
Încotro?

170 de ani de la
nașterea scriitorului
Ioan Slavici
Fericirea suntem noi!

Prezentarea cărților și a
publicațiilor apărute în anul 2017
cu sprijinul financiar al Consiliului
Județean Satu Mare, ca urmare a
câștigării proiectelor editoriale și
culturale, în baza Legii Nr.
350/2005
Concurs de recitari din lirica
eminesciană
De ziua lui Eminescu – recitări din
operă, expoziție de autor

Compartimentul Fond de
patrimoniu, cercetare,
conservare; Scriitorii și
editorii sătmăreni

15 ianuarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Șc. Gimnazială „Avram
Iancu”
Șc. Gimnazială „L. Blaga”

15 ianuarie

Filiala 1

15 ianuarie

Filiala 2

Colocviu de orientare profesională
și descoperirea vocației, destinat
elevilor claselor a XI-a
Expoziție omagială

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

17 ianuarie

Sala multimedia

18-22 ianuarie

Secția de împrumut pentru
copii

Grup de dezvoltare personală
destinat adulților

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

18, 25 ianuarie
16,30-18,00
(în fiecare zi de joi)

Sala multimedia
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Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

166 de ani de la
nașterea lui Vasile
Lucaciu
Lecția de istorie-159
de ani de la
Înfăptuirea Unirii
Principatelor
Române, oglindită în
colecțiile secției de
împrumut pentru
copii
Hai să dăm mână cu
mână!
Confesiunile
cărturarului

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților
Pe firul legendelor
românești

Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

19 ianuarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

22 ianuarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

23-29 ianuarie

Secția de împrumut pentru
copii

Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”

24 ianuarie

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Parteneriat cu Școala
Incluzivă
Grădinițele din municipiul
Satu Mare

26 ianuarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Expoziție tematică de carte

Expoziție de Ziua Unirii Mici -24
ianuarie – desene tematice expuse
în vitrina filialei
Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Prmovarea lecturii, a cărții și a
serviciilor de bibliotecă
Ateliere de lectură destinate
preșcolarilor, cu scopul de a
promova momente și personalități
istorice, prin legend

ianuarie-mai, activitate cu
periodicitate lunară
17,24,31 ianuarie
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Restart: inițiativă,
inovație și
creativitate în
bibliotecile publice
sătmărene
Cititorul

Curs gratuit de limba
engleză: activitate cu
periodicitate
săptămânală, în
fiecare zi de joi, în
intervalul orar 17001900
166 de ani de la
nașterea
dramaturgului,
nuvelistului și
ziaristului român Ion
Luca Caragiale
600 de ani de la
trecerea la cele
veșnice a Domnului
Țării Românești,
Mircea cel Bătrân
(1386-1418)
ZICI -Ziua
internatională a
cititului împreună
Club de lectură
bilingv

Întâlniri regionale, discuții
profesionale și schimb de bune
practici între bibliotecarii din
regiune (Carei, Tășnad, Țara
Oașului, Zona Codrului)
Club de lectură.
Întâlnirile se vor defășura de două
ori pe lună și au drept obiectiv
creșterea interesului pentru lectură
în rândul tinerilor
Obiective: Susținerea unui proces
educativ continuu și îmbogățirea
culturii generale prin învățarea
limbii engleze; Atragerea
membrilor comunității către carte,
lectură și biblioteca publică

Centrul de formare
profesională, ANBPR-filiala
Satu Mare

4 întâlniri pe an, câte una
pe zonă

Organizația SamStudia

11.01 și 25.01,
orele 1800-2000

Diferite spații nonformale din
oraș

Activitate realizată în
parteneriat cu Kressus
Polyglot Center, lector Ghe.
Opriș

11,18,25,ianuarie

Sala de lectură “Gheorghe
Bulgăr“

30 ianuarie–02 februarie

Secția de împrumut pentru
copii

31 ianuarie

Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”

Expoziție tematică de carte și
vizionarea PP „Medalion I.L.
Caragiale”

Expoziție comemorativă și
medallion de prezentare a
personalității istorice, în cadrul
proiectului educational „Știm cine
suntem. Suntem urmașii lor.”

Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”

Promovarea și susținerea lecturii în
rândul celor mici

1 februarie

„Clubul șoriceilor cititori”

februarie

Secția de împrumut pentru
copii
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BiblioBebe Cafenea

Personalități literare,
istorice și culturale
aniversate în luna
februarie.

Întâlniri colocviale cu părinți și
copii, având drept scop
diversificarea colecțiilor și
serviciilor de bibliotecă destinate
bebelușilor
06.02.1908 – G. Bogza
15.02.1840 – T. Maiorescu

Grădinițe, asociații de părinți
etc.

februarie

Expoziții tematice și
omagiale, vitrine de carte,
prezentarea biografiei
personalității omagiate

6 februarie

Secția de împrumut pentru
copii

Filiala Nr. 3

15 februarie

Filiala Nr. 3

19 februarie

Filiala Nr. 3

21 februarie

Filiala Nr. 3

22 februarie

Filiala Nr. 3

22 februarie

Filiala Nr. 3

19.02.1936 – M. Sorescu
21.02.1876 – C. Brâncuși
22.02.1810 – Gr. Alexandrescu
22.02.1903 – T. Mușatescu
26.02.1838 – B.P. Hașdeu

Valentineʼs Day
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Ziua Internațională a
Limbii Materne

Cupluri celebre în literatura pentru
copii
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Expoziție tematică de carte

Expoziție tematică
Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

26 februarie
14-16 februarie
16 februarie

19-21 februarie

Filiala Nr. 3
Secția de împrumut pentru
copii
Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Secția de împrumut pentru
copii

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Dragobetele sărută
fetele
Anul editorial
sătmărean, ediția a
XIX-a. Eveniment de
promovare a
editorilor și autorilor
sătmăreni
Confesiunile
cărturarului

Sărbătoarea iubirii la români.
Concurs de creații literare pe tema
iubirii. Premii în cărți
Editare, tipărire și distribuire
catalog bibliografic; tipărire
materiale de promovare; expoziția
cărților și publicațiilor apărute în
anul 2017

Colegiul Național „D-na
Stanca”, Muzeul Județean,
Cenaclul Alfa-Z
Scriitorii, editorii și creatorii
sătmăreni

23 februarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

23 februarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Secția de împrumut pentru
copii

23 februarie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

24-28 februarie

Secția de împrumut pentru
copii

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

26 februarie

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

Sala multimedia

De Dragobete,
îndrăgostește-te de o
carte bună!
B.P Hașdeu – poet,
prozator, dramaturg,
istoric, membru al
Academiei Române;
26.02.183825.08.1907
Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților

24 februarie, Ziua Dragostei și
Bunăvoinței la români: expoziții și
prezentări de carte
Expoziție de autor dedicată
împlinirii a 180 de ani de la naștere

Prmovarea lecturii, a cărții și a
serviciilor de bibliotecă

Parteneriat cu Școala
Incluzivă

activitate cu periodicitate
lunară

Pe firul legendelor
românești

Ateliere de lectură destinate
preșcolarilor, cu scopul de a
promova momente și personalități
istorice, prin legende
Expoziție tematică de carte

Grădinițe din municipiul
Satu Mare

7,14,21,28 februarie

O viață închinată
muzicii:
85 de ani de la

14.02

Sala de lectura „Gheorghe
Bulgăr”
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nașterea
muzicologului Iosif
Sava
Pictori români
150 de ani de la
nașterea lui Ștefan
Luchian;
135 ani de la nașterea
lui Nicolae Dărăscu
Încotro?

Expoziție tematică de carte

18.02

Sala de lectura „Gheorghe
Bulgăr”

Colocviu de orientare profesională
și descoperirea vocației, destinat
elevilor claselor a XI-a
Grup de dezvoltare personal,
destinat adulților

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

21 februarie

Sala multimedia

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

Sala multimedia

Curs gratuit de limba
engleză: activitate cu
periodicitate
săptămânală, în
fiecare zi de joi, în
intervalul orar 17001900
Fericirea suntem noi!

Obiective: Susținerea unui proces
educativ continuu și îmbogățirea
culturii generale prin învățarea
limbii engleze; Atragerea
membrilor comunității către carte,
lectură și biblioteca publică

Activitate realizată în
parteneriat cu Kressus
Polyglot Center, lector Ghe.
Opriș

1, 8, 15, 22 februarie
1630-1800
Activitate cu priodicitate
săptămânală
1,8,15,22 februarie

Grup de dezvoltare personal,
destinat adulților

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

1 martie
1630-1800

Sala multimedia

Descoperă-ți
personalitatea prin
scris
Mărțișoare în versuri
și imagini
Amintiri despre Ion
Creangă

Întâlnire cu analistul grafolog Ban
Ioan Călin

Colegiul Național „D-na
Stanca”

martie

Sala de lectură

Expoziție de carte

1 martie

Marcarea zilei de naștere a marelui
povestitor Ion Creangă. Expoziție
de carte, prezentare PowerPoint

1 martie

Secția de împrumut pentru
copii
Secția de împrumut pentru
copii

Fericirea suntem noi!

Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“
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Club de lectură
bilingv
BiblioBebe Cafenea

Ziua Internațională a
Femeii
Femei sătmărene în
lupta pentru
emanciparea
națională
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Săptămâna
francofoniei
Încotro?

Confesiunile
cărturarului

Ziua Mondială a
Teatrului

„Clubul șoriceilor cititori”
Întâlniri colocviale cu părinți și
copii, având drept scop
diversificarea colecțiilor și
serviciilor de bibliotecă destinate
bebelușilor
Expoziței de carte și moment
literar- artistic
Prezentare și expoziție fotodocumentară
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Colocviu: „Influența culturii
franceze în România de azi”
Colocviu de orientare profesională
și descoperirea vocației, destinat
elevilor claselor a XI-a
Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Punerea în scenă a operei „Oscar și
Tanti roz” de către elevi ai

martie
Grădinițe din municipiu,
asociații de părinți etc.

martie

8 martie

Secția de împrumut pentru
copii
Secția de împrumut pentru
copii

Secția de împrumut pentru
copii
Muzeul Județean Satu Mare

Compartimentul Colecții
special și fond pe patrimoniu,
cercetare, conservare

8 martie

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

16 martie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Liceul Tehnologic de
industrie alimentară „George
Emil Palade”
Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

20 martie

Filiala Nr. 1

21 martie

Sala multimedia

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Colegiul Național „D-na
Stanca”

23 martie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

27 martie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”
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Cercul de lectură –
Bucuria de a citi.

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților
Pe firul legendelor
românești

PoeZiua

Curs gratuit de limba
engleză: activitate cu
periodicitate
săptămânală, în
fiecare zi de joi,
în intervalul orar
1700-1900
Lumea cărțilorLumea mea
Club de lectură
bilingv

Colegiului Național „D-na Stanca”,
îndrumați de d-na Dragă Lorența
Alina
Obiective: Explorarea pe cont
propriu a universului cărții;
Prezentarea ultimei cărți citite sub
forma unei recomandări de lectură;
Discuții pe marginea unei cărți, a
unui scriitor; Dezvoltarea
abilităților de comunicare orală și
scrisă; Încurajarea lecturii în rândul
elevilor și atragerea lor la
bibliotecă; Întâlniri cu elevi de la
alte licee
Prmovarea lecturii, a cărții și a
serviciilor de bibliotecă
Ateliere de lectură destinate
preșcolarilor, cu scopul de a
promova momente și personalități
istorice, prin legende
Activități dedicate Zilei
Internaționale a Poeziei: recitări din
lirica românească și internațională,
expoziții de carte
Obiective: Susținerea unui proces
educativ continuu și îmbogățirea
culturii generale prin învățarea
limbii engleze; Atragerea
membrilor comunității către carte,
lectură și biblioteca publică
Expoziție cu desene inspirate din
lecturile preferate.
„Clubul șoriceilor cititori”

Activitate realizată în
parteneriat cu prof. Ioana
Leiti, Liceul Teologic
Ortodox Român „Nicolae
Steinhardt” Satu Mare.

martie

Sala multimedia

Parteneriat cu Școala
Incluzivă
Grădinițele din municipiul
Satu Mare;

ianuarie-mai, activitate cu
periodicitate lunară
7,14,21,28 martie

Sala multimedia

Organizația SamStudia

21.03

Parcul Central și Sala de
lectură „Gheorghe Bulgăr”

Activitate realizată în
parteneriat cu Kressus
Polyglot Center, lector Ghe.
Opriș

1,8,15,22,29 martie

Sala de lectură
“Gheorghe Bulgăr“

Școala Gimnazială
„Bălcescu-Petőfi” Satu Mare

aprilie

Filiala Nr. 1

aprilie

Secția de împrumut pentru
copii
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BiblioBebe Cafenea

Maratonul poveștilor

Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților
Pe firul legendelor
românești

Colocviu
professional și
workshop dedicat
Zilei Naționale a
Bibliotecarului:
Educația nonformală
Ziua Națională a
Bibliotecarului; Ziua
Internațională a
Cărții și a Dreptului
de Autor
„Taltoskonyvek” și
„Ropteto”,

Întâlniri colocviale cu părinți și
copii, având drept scop
diversificarea colecțiilor și
serviciilor de bibliotecă destinate
bebelușilor
Săptămâna cărții și lecturii pentru
copii, dedicată Zilei Internaționale
a Cărții pentru Copii și Tineret (2
aprilie)
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Prmovarea lecturii, a cărții și a
serviciilor de bibliotecă
Ateliere de lectură destinate
preșcolarilor, cu scopul de a
promova momente și personalități
istorice, prin legende

Grădinițe, asociații de părinți
etc.

ianuarie - mai

Secția de împrumut pentru
copii

Secția de împrumut pentru
copii

2-6 aprilie

Secția de împrumut pentru
copii

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

20aprilie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Parteneriat cu Școala
Incluzivă
Grădinițele din municipiul
Satu Mare

ianuarie-mai, activitate cu
periodicitate lunară
4,11,18,25 aprilie

ANBPR, filiala Satu Mare;
Centru de formare
profesională BiblioNet

23 aprilie, Ziua Națională
a Bibliotecarului; Ziua
Internațională a Cărții și a
Dreptului de Autor

Sala multimedia

Bibliotecar pentru o zi

23 aprilie

Secția de împrumut pentru
copii

Lansare de carte și program
muzical pentru copii

23 aprilie

Secția de împrumut pentru
copii
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Formație pentru copii
Gândind la
voi...Comemorarea
scriitorilor sătmăreni
Dorin Sălăjan,
Gheorghe Crețu,
Tudor Daneș, Ivan
Fedco
Citește și dă mai
departe la „Schimb
de carte”.
Încotro?
Marșul lecturii

Curs gratuit de limba
engleză: activitate cu
periodicitate
săptămânală, în
fiecare zi de joi, în
intervalul orar 17001900
Confesiunile
cărturarului

Întâlniri cu scriitori sătmăreni

13-15.04

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Acțiune de promovare a cărții și
lecturii în rândul comunității
sătmărene
Colocviu de orientare profesională
și descoperirea vocației, destinat
elevilor claselor a XI-a
Promovarea lecturii și a colecțiilor
Bibliotecii Județene Satu Mare, în
cadrul Săptămânii Naționale a
Bibliotecilor

18 aprilie

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

25 aprilie

Sediul central, Filiala nr. 1 și
Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala multimedia

Inspectoratul Școlar
Județean; Primăria
Municipiului Satu Mare;
Inspectoratul Județean de
Poliție

25 aprilie

activitate stradală

Obiective: Susținerea unui proces
educativ continuu și îmbogățirea
culturii generale prin învățarea
limbii engleze; Atragerea
membrilor comunității către carte,
lectură și biblioteca publică

Activitate realizată în
parteneriat cu Kressus
Polyglot Center, lector Ghe.
Opriș

5,12,19,26 aprilie

Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest

27 aprilie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Club de lectură
bilingv
BiblioBebe Cafenea

Lucian Blaga-poetul
luminii
„Zilele Lucian
Blaga”

9 Mai- Ziua
Independenței
României;
9 Mai -Ziua
Victoriei: Sfârșitul
celui de-al doi-lea
Război Mondial;
9 Mai – Ziua Europei
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Încotro?
24.05.1908 – 110 ani
de la inaugurarea
Muzeului de Istorie

„Clubul șoriceilor cititori”
Întâlniri colocviale cu părinți și
copii, având drept scop
diversificarea colecțiilor și
serviciilor de bibliotecă destinate
bebelușilor
Colocviu: „Lucian Blaga-omul”
123 de ani de la nașterea poetului și
filosofului roman Lucian Blaga
(09.05.1895. Lancrăm-06.05.1961
Cluj Napoca); diferite manifestări,
recitări, expozitie de desene
Expoziții tematice

Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Colocviu de orientare profesională
și descoperirea vocației, destinat
elevilor cl. a XI-a
Prezentare de cărți cu tematica
respectivă, expoziție de lucrări,
desene ale copiilor în geamul și

mai

Secția de împrumut pentru
copii
Secția de împrumut pentru
copii

Grădinițe, asociații de părinți
etc.

ianuarie - mai

Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, clasa a X-a E
Școala Gimnazială „Lucian
Blaga” Satu Mare

6-9 mai

Filiala Nr. 1

9-11 mai

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

9 mai

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

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

18 mai

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Trainer, coach-life, psiholog
Daniel Moiș

23 mai

Sala multimedia

Sc. Gimnazială „Lucian
Blaga”

24 mai

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Naturală „G.Antipa”,
ihtiolog, hidrolog,
oceanolog, ecologist,
unul dintre creatorii
muzeologiei
moderne (a introdus
dioramele).
Biblioteca, Lumea
frumoasă a cărților
Pe firul legendelor
românești
Citește și dă mai
departe la „Schimb
de carte”.
Citim în iarbă
Curs gratuit de limba
engleză: activitate cu
periodicitate
săptămânală, în
fiecare zi de joi, în
intervalul orar 17001900
Confesiunile
cărturarului

Ziua Internațională a
Ocrotirii Copilului

spațiul bibliotecii

Prmovarea lecturii, a cărții și a
serviciilor de bibliotecă
Ateliere de lectură destinate
preșcolarilor, cu scopul de a
promova momente și personalități
istorice, prin legende
Acțiune de promovare a cărții și
lecturii în rândul comunității
sătmărene

Parteneriat cu Școala
Incluzivă
Grădinițele din municipiul
Satu Mare

ianuarie-mai, activitate cu
periodicitate lunară
2,9,16,23,30 mai

Sala multimedia

16 mai

Sediul central, Filiala nr. 1 și
Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Spații neconvenționale din
oraș (parcuri, pasaje pietonale)
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

28 mai
Obiective: Susținerea unui proces
educativ continuu și îmbogățirea
culturii generale prin învățarea
limbii engleze; Atragerea
membrilor comunității către carte,
lectură și biblioteca publică

Activitate realizată în
parteneriat cu Kressus
Polyglot Center, lector Ghe.
Opriș

3,10,17,24,31 mai

Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Școala Gimnazială „Avram
Iancu”

25 mai

O carte în dar. Premierea celor mai
fideli cititori

1 iunie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Filiala Nr. 1

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Ziua Internațională a
Ocrotirii Copilului
Cuibul de cărți
Club de lectură
bilingv
Pe firul legendelor
românești
Ia cartea cunoașterii

Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Citește și dă mai
departe la „Schimb
de carte”.
Curs gratuit de limba
engleză: activitate cu
periodicitate
săptămânală, în
fiecare zi de joi,
în intervalul orar
1700-1900

Expoziție tematică, activități
literar-artistice și interactive
Confecționarea unor căsuțe
speciale, cu cărți, și amplasarea lor
în locuri publice precum parcuri
„Clubul șoriceilor cititori”
Ateliere de lectură destinate
preșcolarilor, cu scopul de a
promova momente și personalități
istorice, prin legende
Sărbătoarea iei și a sânzienelor.
Flash-mob

Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Acțiune de promovare a cărții și
lecturii în rândul comunității
sătmărene
Obiective: Susținerea unui proces
educativ continuu și îmbogățirea
culturii generale prin învățarea
limbii engleze; Atragerea
membrilor comunității către carte,
lectură și biblioteca publică

1 iunie
Liceul Tehnologic
„Constantin Brâncuși”

iunie

iunie

Secția de împrumut pentru
copii
Parcul central/Parcul Liniștii
Secția de împrumut pentru
copii

Grădinițele din municipiul
Satu Mare

6,13 iunie

Colegiul Național „D-na
Stanca” Colegiul Național
„Ioan Slavici”; Colegiul
Național „Mihai Eminescu”;
Școala de dans
„Passion4Salsa”
Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

22 iunie

Pasajul pietonal Corneliu
Coposu

22 iunie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

13 iunie

Sediul central, Filiala nr. 1 și
Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură
„Gheorghe Bulgăr”

Activitate realizată în
parteneriat cu Kressus
Polyglot Center, lector Ghe.
Opriș

7, 14 iunie

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Confesiunile
cărturarului

Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Club de lectură
bilingv
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

„Clubul șoriceilor cititori”

Tabără de vară

Confesiunile
cărturarului

BiblioVacanța 2018

Dacă vrem să știm,
citim și în vacanță!

Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Tabără tematică și de creație;
ateliere de lectură, quilling,
origami, jocuri logice și de
socializare
Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Cursuri gratuite de limba engleză
pentru copii, ateliere de creație și
lectură, lecții de bune maniere și
alte activități gratuite pentru copiii
care frecventează biblioteca,
în zilele de marți și joi
Activități diverse, adiacente
lecturii, pentru informare, educare,

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest

29 iunie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

iulie

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

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

20 iulie

Asociații nonprofit; Sponsori

20-27 iulie

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest

27 iulie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

1-31 iulie

Secția de împrumut pentru
copii / Sala Multimedia

1-31 iulie

Filiala nr. 2 „Lucian Blaga”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Clubul micilor
cititori pasionați de
lectură
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

BiblioVacanța 2018

Confesiunile
cărturarului

La cules de cărți

Lansare de carte
Lupescu Kata
„Kalozlany”
Expoziție de autor:
Ion Agârbiceanu
(12.09.188228.05.1963)–
comemorare 55 de
ani

culturalizare
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Cursuri gratuite de limba engleză
pentru copii, ateliere de creație și
lectură, lecții de bune maniere și
alte activități gratuite pentru copiii
care frecventează biblioteca,
în zilele de marți și joi
Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Activitate desfășurată în cadrul
Festivalului Muzicii de Stradă–
Street Music Festival
Activitate desfășurată în cadrul
Festivalului Muzicii de Stradă–
Street Music Festival
Medalion interactiv de prezentare a
autorului. Dialog cu cititorii pe
marginea textelor lecturate.

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

24 august

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

august

Secția de împrumut pentru
copii / Sala Multimedia

31 august

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

septembrie

Pasajul pietonal Corneliu
Coposu

Parteneriat cu Primaria
municipiului Satu Mare

septembrie

Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”

17 septembrie

Biblioteca Județeană Satu
Mare/ Pasajul pietonal
Corneliu Coposu
Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Parteneriat cu Primaria
municipiului Satu Mare

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Citește și dă mai
departe la „Schimb
de carte”.
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Ziua europeană a
limbilor
Confesiunile
cărturarului

Nocturna
bibliotecilor, ediția a
IX-a
Excel pentru toți
Noi provocări în
activitatea de
animație culturală în
biblioteci
Povestea Unirii

Acțiune de promovare a cărții și
lecturii în rândul comunității
sătmărene
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Promovarea diversității lingvistice
și culturale.
Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Bibliotecile publice din România
vor organiza, la aceeași dată,
NOCTURNA BIBLIOTECILOR,
alegând o temă simbolică pentru
2018
Curs pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice din județul Satu
Mare
Curs pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice din județul Satu
Mare
Curs de povestiri digitale pentru
bibliotecarii din bibliotecile școlare

19 septembrie

Sediul central, Filiala nr. 1 și
Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

21 septembrie

Școlile din proximitatea
Filialei Nr. 1
Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
ANBPR, filiala Satu Mare;
Instituții se cultură și de
spectacol sătmărene; scriitori
și artiști locali

26 septembrie

Filiala Nr. 1

28 septembrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

28 septembrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Centrul de formare
profesională BiblioNet

3 octombrie

Sala multimedia

Centrul de formare
profesională BiblioNet

11 - 12 octombrie

Sala multimedia

Centru de formare
profesională BiblioNet;
Casa Corpului Didactic
„Dariu Pop”;

16 – 19 octombrie

Sala multimedia

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Citește și dă mai
departe la „Schimb
de carte”.
Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Confesiunile
cărturarului

Acțiune de promovare a cărții și
lecturii în rândul comunității
sătmărene
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.
Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Poezii la gura sobei

Recitări din lirica poeților români

Tipărituri vechi
românești la
Biblioteca Județeană
Satu Mare

Colocviu, expoziție fotodocumentară și prezentare
PowerPoint

Poezii la gura sobei

Recitări din lirica poeților români

Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.

17 octombrie

Sediul central, Filiala nr. 1 și
Filiala nr. 2
„Lucian Blaga”
Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

19 octombrie

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Cenaclul Alfa-Z CJpCPCT,
Muzeul Județean, Secția de
împrumut pentru adulți
Compartimentul Colecții
speciale și fond de
patrimoniu, carte rară,
cercatare, conservare

26 octombrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

ctombrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

noiembrie

Sala multimedia

Cenaclul Alfa-Z CJpCPCT,
Muzeul Județean
Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

noiembrie

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

16 noiembrie

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Confesiunile
cărturarului

Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

… E vremea
colindelor
Brăduțul de la
bibliotecă

Colinde și muzică de iarnă

Program muzical cu
formația „Kisparna”
Ioan Nistor la
70 de ani
Crăciunul, marea
sărbătoare a iernii
Crăciunul, bucuria
copiilor

Tinerii de azi,
speranța României de
mâine

Ateliere creative;
Expoziție de carte și împodobirea
bradului cu podoabe confecționate
în cadrul atelierelor creative
Activitate desfășurată în cadrul
tradiționalului Târg de Crăciun

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest
Cenaclul Alfa-Z, CJpCPCT,
Muzeul Județean

23 noiembrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

decembrie

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

4-7 decembrie

Parteneriat cu Primăria
municipiului Satu Mare

decembrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Expoziție tematică și omagială de
carte, întâlnire cu scriitori
sătmăreni
Colindul bibliotecii

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

5.12

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

11-22 decembrie

Secția de împrumut pentru
copii

Expoziții tematice și de promovare
a cărții și lecturii, ateliere creative
în cadrul cărora se vor confecționa
felicitări și podoabe pentru bradul
de Crăciun
Colocviu care vizează promovarea
tinerilor sătmăreni care s-au
remarcat la olimpiade și alte
concursuri școlare / extrașcolare
sau cu rezultate remarcabile în
domeniul literar, artistic, al
cercetării științifice etc.

preșcolarii și elevii unităților
de învățământ din
proximitatea Filialei Nr. 2

a doua decadă a lunii
decembrie

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

Inspectoratul Școlar
Județean; asociații și
organizații nonprofit, de
voluntari, neguvernamentale;
presa locală și regională etc.

14 decembrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Confesiunile
cărturarului

Proiect cultural ce vizează
promovarea scriitorilor locali și
facilitează dialogul dintre scriitor și
cititori

Biblioteca Județeană Satu
Mare; Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale; Cenaclul
Cronograf și Asociația
Scriitorilor de Nord Vest

21 decembrie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

Propuneri de activități dedicate Centenarului Marii Uniri (realizarea lor este condiționată de finanțare prin
Departamentul Identitate Națională–România Centenară, în baza solicitărilor formulate de CJSM)
Caravana Unirii

Expoziție itinerantă
„Sătmărenii și Marea
Unire”

Fiecare bibliotecă județeană va
coordona, în plan local, organizarea
manifestărilor dedicate
CENTENARULUI MARII UNIRI,
care va cuprinde toate localităţile
judeţului (fiecare județ va avea un
Drapel pe care va inscripționa un
mesaj simbolic pentru 2018,
aparținând unei personalități locale,
cu rol important în realizarea
unității naționale, se vor organiza
programe artistice dedicate.
Expoziția se dorește a fi un omagiu
adus sătmărenilor care s-au
implicat activ în realizarea Marii
Uniri. Expoziția va cuprinde
documente și obiecte ale
personalităților sătmărene precum
și costume tradiționale specifice
perioadei 1918. Expoziția va fi
prezentată în centrele muzeale din
Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și
Tășnad

Asociația Națională a
Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din
România–ANBPR, filiala
Satu Mare

ianuarie-decembrie 2018

Carei, Tășnad, Negrești-Oaș,
Ardud, Sanislău, Botiz, Santău

Muzeul Județean, Biblioteca
Județeană, Biroul Județean al
Arhivelor Naționale, Centrul
Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii
Tradiționale, Inspectoratul
Școlar Județean

Ianuarie-decembrie 2018

Satu Mare, Carei, NegreștiOaș și Tășnad

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Să ne cunoaștem
istoria

Unirea Basarabiei cu
Regatul României,
un pas spre Unirea
cea Mare
Sătmărenii și Marea
Unire

Centenarul Marii
Uniri – Unire-n cuget
și simțiri
La 18 mai, se
împlinesc 630 de ani
de la sfințirea
bisericii Mănăstirii
Cozia (1388); la
Cozia au trait
călugări care au
tradus și tipărit în
limba română cărți
de cultură scrise în
slavonă; aici se află
Psaltirea în versuri a
lui Dosoftei (1673)

Concurs pe teme de istorie
națională, adresat elevilor.
Lucrările înscrise în concurs se vor
încadra în cerințele unui
regulament. Se va constitui un juriu
de evaluare a lucrărilor; cele mai
reușite vor fi premiate. Realizarea
unei antologii cu lucrările premiate
Simpozion

Biblioteca Județeană,
Inspectoratul Școlar
Județean, Casa Corpului
Didactic „Dariu Pop”

Sesiune de comunicări

Compartimentul Colecții
speciale și fond de
patrimoniu, cercetare,
conservare, în colaborare cu
Muzeul Județean Satu Mare
Biblioteca Județeană, Muzeul
Județean, Casa Corpului
Didactic „Dariu Pop”

Sesiune de susținere a referatelor
școlare având ca tematică
Centenarul Marii Uniri. Concurs de
recitări
Expoziția tematică sub auspiciul
Centenarului Marii Uniri.

martie-decembrie

27.03

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

aprilie

Sala de lectură „Gheorghe
Bulgăr”

mai

18 mai

Filiala Nr. 2 „Lucian Blaga”

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Calendarul evenimentelor 2018
Școala de vară
Historia. Tabără de
cultură și civilizație
românească pentru
copiii din SM și din
comunitățile
românești din
Ucraina și Ungaria
Tabara Historia
Suită de activități
tematice destinate
elevilor din ciclul
gimnazial
UNITATE la 100 +
100

EXPOZIŢIE
NAŢIONALĂ la
ALBA IULIA

Aurel Popp și Primul
Război Mondial.
Simpozion și
expoziție de artă
plastică

Programul își propune consolidarea
cunoștințelor de istorie ale tinerilor
printr-un ciclu de conferințe, vizite
la locuri cu semnificație istorică,
ateliere de creație artistică. Tabără
pentru copii, având ca obiectiv
prezentarea tradițiilor, obiceiurilor
populare din zonele etnofolclorice
ale județului Satu Mare
(excursie la locuri cu însemnătate
istorică, consumabile, protocol,
promovare, tipărire materiale)

Biblioteca Județeană, Muzeul
Județean, CJpCPCT,
Inspectoratul Școlar
Județean, Societatea
istoricilor și scriitorilor din
Sătmar

iunie-iulie 2018

Biblioteca Județeană Satu
Mare; biblioteci locale din
județ

18-22 iunie

Participare la CONCURSUL
NAȚIONAL de creaţie (literatură,
artă…) exprimând viziunea:
ROMÂNIA peste 100 de ani
fiecare bibliotecă judeţeană va
participa la Conferinţa Naţională a
ANBPR, din toamna anului 2018,
cu documente reprezentând
ideile/evenimentele/personalităţile/i
mplicarea spre împlinirea idealului
de unitate naţională (alegem modul
de prezentare-roll-up, banner…),
precum şi DRAPELUL cu numele
judeţului și mesajul local, cel care a
fost utilizat în Caravana judeţeană
În perioada 1914-1918, artistul
plastic Aurel Popp a fost convocat
sub arme, în Armata austro-ungară,
cunoscând ororile războiului, atât
pe frontal Italian cât și pec el
rusesc. A executat un număr

ANBPR, filiala Satu Mare

septembrie

ANBPR

octombrie

Muzeul Județean, Biblioteca
Județeană, Școala de arte,
Teatru de Nord, CJpCPCT

11 noiembrie 2018 (100
de ani de la semnarea
Armistițiului de pace,
Compiègne, Franța)

Alba Iulia

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE
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Înfăptuitorii Unirii de
la 1918 pe granița de
Nord-Vest

1918-2018
ROMÂNIA în
imagini şi documente

impresionant de studii și schițe care
îi vor servi mai târziu, între anii
1920-1935, drept teme pentru un
întreg ciclu de lucrări precum
„Atacul”; „Cine-i știe”; „Noul
Crist”; „Pro Patria”; „Păcat, păcat”;
„Atac cu gaze” etc. Expoziția va
cuprinde ciclul de lucrări având ca
tematică Primul Război mondial.
Din bugetul alocat se vor
confecționa rame pentru lucrările
care în prezent au rame
împrumutate
Va avea loc o caravană, „Memoria
Unirii”, în localitățile în care s-au
ținut Adunările constituante și s-au
citit credenționalele Consiliului
Național Român. Se vor fotografia
textele originale ale
credenționalelor și se vor expune
pe panouri în instituțiile partenere.
Vor avea loc lecturi ale textelor și
se vor explica contextele istorice
ale momentului. Se vor amplasa
plăci comemorative cu
credenționalele. Vor avea loc
recitări de poezie și se va lansa un
volum antologic cu textele
credenționalelor
Din colecţiile proprii şi prin
colaborări, bibliotecile vor realiza
expoziţii şi activităţi în care se vor
prezenta cele mai importante
realizări din toate domeniile
cunoașterii și dezvoltării țării. Din

Biblioteca Județeană,
Direcția Județeană pentru
Cultură

ANBPR

Biblioteca Națională a
României

în jurul datei de 1 Decembrie
2018
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Marea Unire a
tuturor românilor,
oglindită în
documente inedite
Au fost și ei la Alba
Iulia…

expozițiile realizate se vor aduna
imagini, afișe… se va organiza o
prezentare și expoziție la Biblioteca
Națională a României, în jurul datei
de 1 Decembrie 2018.
Expoziție de carte și alte
documente
Expoziție omagială dedicată Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918,
Centenarului acesteia și celor care
au contribuit la înfăptuirea ei:
Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș,
Iuliu Maniu și alții.
Medalion istoric și literar.

Compartimentul Colecții
special și fond de patrimoniu,
cercetare, conservare;
Muzeul Județean Satu Mare
Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”

decembrie

Muzeul Județean Satu Mare

30 noiembrie

Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”

Întocmit,
Compartiment de specialitate activitatea culturală
Director adjunct Horotan Paula

Consiliul științific:
Președinte Câmpean Viorel
Avizat,
Consiliul de administrație
Președinte Istrăuan Lacrima

