BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE

Anexă la Procesul Verbal Nr. 3191 / 20 decembrie 2019

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
CALENDARUL EVENIMENTELOR 2020

APROB,
M A N A G E R,
Istrăuan Lacrima Camelia

Nr.

1

Denumirea
activității
Constelația
Eminescu

Descrierea activității
Expoziție de carte și desene
realizate de elevii Colegiului
Național „Doamna Stanca”,
organizată cu prilejul împlinirii a
170 de ani de la nașterea lui
Mihai Eminescu și Zilei Culturii
Naționale

Instituții
partenere
Colegiul
Național
„Doamna
Stanca”

Data/
Perioada de
desfășurare
15 ianuarie

Locul de
desfășurare

Buget

Sala de lectură
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2

Eminescu sau
despre absolut

3

Eminescu, poet al
neamului

4

Medalion literar
Mihai Eminescu

5

Fiecare an începe cu
Eminescu

6

Reprezentanți de
seamă ai literaturii
ruse: Anton
Pavlovici Cehov și
Boris Pasternak
Hai să dăm mână cu
mână !

7

Eveniment dedicat poetului
național Mihai Eminescu și Zilei
Culturii Naționale, în cadrul
proiectului educațional
interdisciplinar „Sunt inimă-n
inima neamului meu”
Eveniment dedicat poetului
național Mihai Eminescu și Zilei
Culturii Naționale, în cadrul
proiectului educațional „Scriitori
celebri în literatura română”
Eveniment dedicat poetului
național Mihai Eminescu și Zilei
Culturii Naționale, în cadrul
proiectului de parteneriat
educațional „Biblioteca – lumea
de poveste a cărților”
Eveniment dedicat poetului
național Mihai Eminescu și Zilei
Culturii Naționale, în cadrul
proiectului de parteneriat
educațional „Lumea cărților –
Lumea mea”
Expoziție de carte organizată cu
prilejul împlinirii a 160 de ani și
a 115 de ani de la nașterea
scriitorilor ruși
Expoziție de carte organizată cu
prilejull împlinirii a 160 de ani
de la Unirea Principatelor
Române

Școala
Gimnazială
„Avram Iancu”

în preajma zilei Școala Gimnazială
de 15 ianuarie „Avram Iancu”

Colegiul
Național „Ioan
Slavici” și
Grădinița cu
Program
Prelungit Nr. 7
Centrul Școlar
pentru Educație
Incluzivă Satu
Mare

în preajma zilei Colegiul Național
de 15 ianuarie „Ioan Slavici”

în preajma zilei Sala Multimedia
de 15 ianuarie

Școala
în preajma zilei Școala Gimnazială
Gimnazială
de 15 ianuarie „Octavian Goga”
„Octavian Goga”

17 ianuarie

Sala de lectură

24 ianuarie

Sala de lectură
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8

9

Pagini de legendă:
Unirea
Principatelor
Române Moldova și
Țara Românească
ZICI – Ziua
Internațională a
Cititului Împreună
Parada personajelor
din povești

Activitate subscrisă proiectului
Școala
educațional interdisciplinar „Sunt Gimnazială
inimă-n inima neamului meu”
„Avram Iancu”

în preajma zilei Școala Gimnazială
de 24 ianuarie „Avram Iancu”

Sesiuni de lecturi publice pentru
copii și tineri

5 februarie

14

Dragobetele sărută
fetele!
Ediția a 3-a

Activitate subscrisă proiectului
de parteneriat educațional
„Biblioteca – lumea de poveste a
cărților”
Expoziție de carte marcând
împlinirea a 140 de ani de la
nașterea creatorului școlii
românești de sociologie
Expoziție de carte ce aniversează
împlinirea a 195 de ani de la
nașterea scriitorului maghiar
Expoziție de carte care
aniversează împlinirea a 70 de
ani de la nașterea prozatorului
român
Sărbătoarea iubirii la români.
Concurs de creații literare pe
tema iubirii. Premii în cărți

15

Scriitori sătmăreni
la ceas aniversar:
George Achim
Anul editorial
sătmărean 2018

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 60 de ani de la
nașterea lui George Achim
Eveniment și expoziție pe
promovare a scriitorilor

10

11

12

13

16

Sociologia
românească și
reprezentanții ei:
Dimitrie Gusti
Scriitori maghiari la
ceas aniversar :
Jokai Mor
Scriitori sătmăreni
la ceas aniversar
:Ion Baias

Centrul Școlar
pentru Educație
Incluzivă Satu
Mare

Colegiul
Național
„Doamna
Stanca”

Sala Multimedia

în preajma zilei Sala Multimedia
de 15 ianuarie

13 februarie

Sala de lectură

18 ferbruarie

Sala de lectură

14 februarie

Sala de lectură

24 februarie

Sala de lectură

27 februarie

Sala de lectură
Sala de lectură
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sătmăreni precum și a editurilor
sătmărene.
Expoziții aniversare dedicate
poeților: Radu Gyr, Ion Barbu,
Kosztolany Dezso
Să aflăm din cărți semnificația
mărțișorului și semnificația zilei
de 8 martie. Activitate subscrisă
proiectului de parteneriat
educațional „Biblioteca – lumea
de poveste a cărților”

17

Când înfloresc
metaforele

18

Legenda
mărțișorului
Mamei, primăvaran dar!

19

Mărțișoare pentru
prieteni

Activitate inclusă în proiectul
educational „Prietenia, un dar de
preț”

20

Basme încurcate

Eveniment dedicat povestitorului
Ion Creangă, în cadrul
proiectului educațional „Scriitori
celebri în literatura română”

21

În lumea poveștilor
lui Ion Creangă

Activitate subscrisă proiectului
educational „Copilăria – o lume
de basm”

Centrul Școlar
pentru Educație
Incluzivă Satu
Mare

Grădinița cu
Program
Prelungit Doba;
Grădinița cu
Program
Prelungit
„Voinicelul”
Satu Mare;
Biserica „Sf.
Arh. Mihail și
Gavril” Doba
Colegiul
Național „Ioan
Slavici” și
Grădinița cu
Program
Prelungit Nr. 7
Liceul Teologic
Ortodox
„Nicolae
Steinhardt”;

2 martie
19 martie
29 martie
1 și 8 martie

Sala de lectură

În preajma
zilei de 1
martie

Secția de împrumut
pentru copii

3 martie

Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 7

3 martie

Filiala Nr. 3

Sala Multimedia
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22

23

24

25

PoeZiua

Eveniment care marchează Ziua
Internațională a Poeziei

Expoziţie de carte veche
Cartea veche în
colecțiile MJSM,
Arhivelor Naționale
ale României, Biroul
Județean Satu Mare
și Biblioteca
județeană Satu
Mare
Maratonul poeziilor Eveniment dedicat Zilei
scriitorului (3 martie) și Zilei
Internaționale a Poeziei (21
martie), subscris proiectului de
parteneriat educațional „Lumea
cărților – Lumea mea”
Lumea fermecată a Activitate subscrisă proiectului
educational „Copilăria – o lume
cărților
de basm”, pentru a marca Ziua
Internațională a Cărții pentru
Copii și Tineret (2 aprilie)

Școala
Gimnazială
Halmeu
Asociația
tinerilor și
studenților
sătmăreni
SamStudia;
Colegiul
Național „Ioan
Slavici”
Muzeul Judeţean
de Istorie Satu
Mare şi Direcţia
Judeţeană a
Arhivelor
Statului Satu
Mare)

21martie

Parcul Central

25 martie

Muzeul Județean
Satu Mare

Școala
în preajma zilei Școala Gimnazială
Gimnazială
de 21 martie
„Octavian Goga”
„Octavian Goga”

Liceul Teologic
Ortodox
„Nicolae
Steinhardt”;
Școala
Gimnazială
Halmeu

2 aprilie

Secția de împrumut
pentru copii
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Activitate subscrisă proiectului
educational „Biblioteca – un
tărâm fermecat”, pentru a marca
Ziua Internațională a Cărții
pentru Copii și Tineret (2 aprilie)
Colocviu prilejuit de
împlinirea a 100 de ani de la
nașterea lui Gheorghe Bulgăr
(filolog, lingvist, eminescolog și
profesor universitar), părintele
spiritual al Sălii de lectură
Promovarea poeților maghiari și
stimularea interesului pentru
genul liric în rândul tinerilor.
Prezentare PowerPoint şi
expoziţie foto-documentară

26

Cartea, prietena
mea

27

Centenar Gheorghe
Bulgăr.

28

Ziua Națională a
poeziei în limba
maghiară
Bibliotecari celebri
23 aprilie – Ziua
Internațională a Cărții
și a Dreptului de
Autor și Ziua
Națională a
Bibliotecarului
Eveniment dedicat Zilei
Vă prezentăm
Internaționale a Cărții, în cadrul
cartea noastră!
proiectului educațional „Scriitori
celebri în literatura română”

29

30

31

Pedalez pentru
bibliotecă

Campanie de promovare a cărții,
lecturii și serviciilor oferite de
bibliotecile publice. Tur ciclist
Biblioteca Județeană Satu Mare –
Biblioteca Comunală Vetiș

Școala
Gimnazială Nr.
10

2 aprilie

Secția de împrumut
pentru copii

13 aprilie

Sala de lectură

aprilie

Sala de lectură

ANBPR, Filiala
Satu Mare

23 aprilie

Sala Multimedia

Colegiul
Național „Ioan
Slavici” și
Grădinița cu
Program
Prelungit Nr. 7
ANBPR, Filiala
Satu Mare

23 aprilie

Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 7

În preajma
zilei de 23
aprilie
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Să aflăm din cărți despre
semnificația Paștelui și a
lumânării de Inviere.
Activitate subscrisă proiectului
de parteneriat educațional
„Biblioteca – lumea de poveste a
cărților
Eveniment subscris proiectului
de parteneriat educațional
„Lumea cărților – Lumea mea”

32

Istoria sărbătoririi
Paștelui

33

Sărbătorile pascale
unesc oamenii prin
tradiții și obiceiuri

34

Nicio școală fără
cor, Donează o carte
pentru viitor!
Ediția a II-a

Campanie de promovare a
educației muzicale în școli și de
colectare de cărți pentru
bibliotecile publice și școlare din
județul Satu Mare

35

Reprezentanți de
seamă ai culturii
române: Lucian
Blaga

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 125 de ani de la
nașterea lui Lucian Blaga
(filozof, poet, dramaturg,
traducător, jurnalist, profesor
universitar, academician și
diplomat român).

Centrul Școlar
pentru Educație
Incluzivă Satu
Mare

În săptămâna
mare,
premergătoare
Invierii

Școala
În săptămâna
Gimnazială
mare,
„Octavian Goga” premergătoare
Invierii
ANBPR, Filiala Pe parcursul
Satu Mare;
lunii mai și în
ABR, Filila Satu preajma datei
Mare;
de 1 iunie,
Inspectoratul
pentru a marca
Școlar Județean, Ziua
Școlile
Internațională
gimnaziale
a Ocrtirii
„Avram Iancu”
Copilului
și „Bălcescu
Petofi”;
Asociațiile de
pensionary etc.
9 mai

Sala Multimedia

Școala Gimnazială
„Octavian Goga”

Pasajul pietonal
Corneliu Coposu

Sala de lectură
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36

Ion Creangă,
prietenul copiilor.
Dramatizarea unor
povești semnate de
Ion Creangă

Activitate subscrisă proiectului
educațional „Scriitori celebri în
literatura română”

37

Reprezentanți de
seamă ai culturii
române:
Tudor Arghezi
Scriitori sătmăreni
la ceas aniversar:
Ion Bala
Avram Iancu, erou
al Revoluției din
1848
Cine suntem noi?

38

39

40

41

Prietenii mei din
cărțile citite

20 mai

Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 7

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 140 de ani de la
nașterea poetului și publicistului

21 mai

Sala de lectură

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 65 de ani de la
naștere
Activitate subscrisă proiectului
educațional interdisciplinar „Sunt
inimă-n inima neamului meu”
Descoperirea imaginii de sine
prin jocuri de rol.
Activitate subscrisă proiectului
de parteneriat educațional
„Biblioteca – lumea de poveste a
cărților
Activitate inclusă în proiectul
educational „Prietenia, un dar de
preț”

26 mai

Sala de lectură

Școala
Gimnazială
„Avram Iancu”
Centrul Școlar
pentru Educație
Incluzivă Satu
Mare

mai

Școala Gimnazială
„Avram Iancu”

mai

Sala Multimedia

Grădinița cu
Program
Prelungit Doba;
Grădinița cu
Program
Prelungit
„Voinicelul”
Satu Mare;
Biserica „Sf.
Arh. Mihail și
Gavril” Doba

mai

Secția de împrumut
pentru copii

Colegiul
Național „Ioan
Slavici” și
Grădinița cu
Program
Prelungit Nr. 7
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42

Jocurile copilăriei

43

Activitate-concurs
Cel mai bun
povestitor
Rămânem cei mai
buni prieteni

44

45

46

Copilul erou în
hățișurile istoriei
naționale
Ziua copiilor
deosebiți

47

În lumea copiilor:
desene pe asfalt

48

Scriitori sătmăreni
la ceas aniversar :
Kaffka Margit
Thomas Hardy

49

Activitate subscrisă proiectului
educational „Copilăria – o lume
de basm”

Liceul Teologic
Ortodox
„Nicolae
Steinhardt”;
Școala
Gimnazială
Halmeu
Eveniment subscris proiectului
Școala
de parteneriat educațional
Gimnazială
„Lumea cărților – Lumea mea”
„Octavian Goga”
Activitate subscrisă proiectului
Liceul Teologic
educational „Copilăria – o lume
Ortodox
de basm”
„Nicolae
Steinhardt”;
Școala
Gimnazială
Halmeu
Activitate subscrisă proiectului
Școala
educațional interdisciplinar „Sunt Gimnazială
inimă-n inima neamului meu”
„Avram Iancu”
Activitate subscrisă proiectului
Centrul Școlar
de parteneriat educațional
pentru Educație
„Biblioteca – lumea de poveste a Incluzivă Satu
cărților
Mare
Eveniment subscris proiectului
Școala
de parteneriat educațional
Gimnazială
„Lumea cărților – Lumea mea”
„Octavian Goga”
Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 140 de ani de la
naștere
Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 180 de ani de la
nașterea scriitorului

mai

Școala Gimnazială
Halmeu

mai

Secția de împrumut
pentru copii

iunie

Filiala Nr. 3

iunie

Școala Gimnazială
„Avram Iancu”

În preajma
zilei de 1 iunie

Sala Multimedia

iunie

Parcul Central

1 iunie

Sala de lectură

2 iunie

Sala de lectură
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50

Thomas Mann

51

Ziua empatiei: o zi
de conştientizare a
importanţei şi a
impactului empatiei
la nivel personal sau
colectiv
Luna francofoniei

52

53

54
55

56
57

58

Ia-cartea
cunoașterii,
Ediția a 3-a
David Herbert
Lawrence
Cronici și cronicari
români: Antim
Ivireanul, Grigore
Ureche, Dimitrie
Cantemir
Cartea îndrăgită
Pr. Constantin
Lucaciu – 100 de ani
de la moarte
Bibliotecile publice
susțin educația

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 145 de ani de la
nașterea scriitorului
Sesiuni de lecturi publice care să
contribuie la construirea unei
culturi a empatiei în comunitate

6 iunie

Expoziții aniversare dedicate
reprezentanților culturii franceze
Jean Paul Sartre, Emile Zola,
Guillaume Apolinaire, Guy de
Maupassant
Ziua iei și a Sânzienelor

2 aprilie
21 iunie
26 august
5 august
24 iunie

Sala de lectură

135 de ani de la naștere:
Expoziție de carte
Prezentare

11 septembrie

Sala de lectură

20 septembrie

Sala de lectură

Concurs de lectură

septembrie

Prezentare și expoziție fotodocumentară

1 octombrie

Secția de împrumut
pentru adulți
Sala Multimedia

Curs și atelier de formare
profesională pentru bibliotecarii
din județ

10 iunie

ANBPR, Filiala
Satu Mare

2 zile, în
preajma datei
de 5 octombrie
(Ziua

Sala Multimedia
și/sau în spații
neconvenționale
precum parcuri
publice, cafenele,
librării etc.
Sala de lectură

Sala Multimedia
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59
60

61

62

63

64
65

66

educatorului /
Ziua educației)
11 octombrie

Sala de lectură

Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 140 de ani de la
nașterea scriitorului

5 noiembrie

Sala de lectură

Prelegere și expoziție pentru a
marca Ziua Patrimoniului
Mondial

16 noiembrie

Sala Multimedia

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

27 noiembrie

Sala de lectură

Mircea Dinescu la
70 de ani
Reprezentanți de
seamă ai culturii
române:
Mihail Sadoveanu
Vade mecum prin
fascinanta lume a
manuscriselor – sec.
XVI-XX
Reprezentanți de
seamă ai culturii
române
Liviu Rebreanu
In memoriam Ady
Endre

Expoziție de carte

Colocviu literar, prilejuit de
împlinirea a 143 de ani de la
nașterea poetului maghiar

noiembrie

Secția de împrumut
pentru adulți

Cu dar din dar se
fac minuni!
Reprezentanți de
seamă ai culturii
române
Horia Vintilă
Maratonul
poveștilor românești

Campanie caritabilă desinată
persoanelor aflate în dificultate
Expoziție de carte dedicată
împlinirii a 105 ani de la nașterea
prozatorului

noiembriedecembrie
31 decembrie

Secția de împrumut
pentru adulți
Sala de lectură

decembrie

Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 7

Activitate subscrisă proiectului
educațional „Scriitori celebri în
literatura română”

Colegiul
Național „Ioan
Slavici” și
Grădinița cu
Program
Prelungit Nr. 7
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Activități și proiecte cu caracter repetitiv sau permanent:

Atelierul cu povești pentru viață. Activitate cu periodicitate săptămânală (februarie-mai 2020), derulată în parteneriat cu Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare.
Biblio-Bebe-Cafenea: clubul comunității mămicilor și bebelușilor. Activitate cu periodicitate săptămânală cu scopul de a creea un
cadru familiar și propice penru a împărtăși idei și experiențe legate de creșterea și educarea copiilor mici.
Biblioterapia: club de dezvoltare personală pentru adulți. Activitate cu periodicitate săptămânală. Promovarea cărților și
publicațiilor care contribuie la dezvoltarea personală a adulților, prin lectură și inițiative civice.
Clubul de lectură „Cititorul” – proiect desfășurat în parteneriat cu Asociația SamStudia. Cuprinde activități destinate promovării
cărții și încurajării lecturii în rândul tinerilor, desfășurate la interval de 2 săptămâni la Sala de lectură, vineri, de la ora 1700.
Conexiuni educative – proiect desfășurat în parteneriat cu Colegiul Național „Ioan Slavici”, derulat pe parcursul anului școlar 20192020.
Living Library – proiect derulat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Creangă” Satu Mare – una sau mai multe sesiuni de lectură,
cu data încă neprecizată.
O oră de poveste la Biblioteca Județeană Satu Mare, parte a proiectului național Ora să știm având drept scop promovarea cărții
pentru copii și stimularea lecturii cu conținut variat în rândul copiilor. Activitate cu periodicitate săptămânală care implică participarea
preșcolarilor și elevilor de la grădinițele și școlile din municipiul și județul Satu Mare.
Pledoarie pentru lectură (în limba maghiară): campanie de promovare a cărții în limba maghiară, derulată în școlile care au clase cu
predare în limba maghiară. Activitate cu caracter permanent.
Și ei sunt copiii noștri! Proiect cu periodicitate lunară care vizează susținerea incluziunii sociale a copiilor instituționalizați în centre și
case de tip familial din cadrul DGASPC Satu Mare. Activități: Întâlnire cu o carte vie; Ateliere de lectură Creștem cititori; Bune maniere
și comportament civilizat în societate; Povești și jocuri terapeutice cu implicarea pro bono a unor psihologi; Ateliere și activități creative
etc.
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Biblioteca, inima comunității. Proiect de înfrățire cu Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Chișinău și cu Biblioteca
din satul Meșeni raionul Rezina, ambele din Republica Moldova, ca urmare a propunerilor venite de la colegii noștri de peste Prut.
Obiective: schimburi de experiențe și bune practici din domeniul profesional; vizite documentare și profesionale; colectă de carte în
limba română pentru dezvoltarea colecțiilor din bibliotecile vizate; promovarea profesiei; promovarea scriitorilor sătmăreni și a
tradițiilor culturale sătmărene etc. Și-au exprimat dorința de a susține acest demers, ca parteneri activi ai proiectului: Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Asociația „Pro Basarabia și Bucovina”, filiala Satu Mare.
Îmbrățișează această idee și vor contribui cu cărți o seamă de scriitori sătmăreni.

Întocmit,
Horotan Paula-Maria
Secretarul Consiliului Științific

Avizat,
Câmpean Viorel
Președintele Consiliului Științific
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