PROGRAMUL
principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 şi propuneri pe 2012
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ, Târgu-Mureş, str. George Enescu, nr. 2, 540052, tel. 0265 / 262631

Program 2011
Nr.
crt.

Acţiunea

Scopul

1

Laureaţi ai Premiului
Nobel

Omagierea laureaţilor
Premiului Nobel

2

Din culisele ştiinţei:
Benjamin Franklin

3

Serata literară
"Porni Luceafărul",
ediţia XXV

4

Schiţă de portret:
Joseph Rudyard
Kipling

5

Ziua Cârtiţei

Aniversarea a 305 ani
de la naşterea lui
Benjamin Franklin,
scriitor american,
teoretician politic,
politician, om de știință,
inventator, activist, om
de stat
Aniversarea a 160 de
ani de la naşterea
marelui poet Mihai
Eminescu
Comemorarea a 75 de
ani de la moartea lui
Joseph Rudyard Kipling
(1865-1936), poet,
prozator şi jurnalist
englez
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Cârtiţei în cultura
americană

Sursa de finanţare

Obiective

Perioada
(luna)
Solicitat din
bugetul CJM
Solicitat Aprobat

Surse
proprii

Expoziţii de carte /
materiale informative /
semne de carte
Activitate interactivă cu
elevii de liceu din
municipiu. Raft tematic /
pliante informative

100

50

100

100

50

Program literar artistic /
masă rotundă /
expoziţie de carte / afişe
şi materiale informative
Activităţi interactive,
expoziţie de carte /
materiale informative

500

50

ianuarie

200

50

ianuarie

Activităţi interactive,
expoziţie de carte /
materiale informative

100

50

Prevederi
program
2012

Alte
surse
ianuarie
ianuarie

100

februarie

500

200

1

6

Dragobetele:
sărbătoarea iubirii

7

Internetul: aliat sau
duşman

8

Ziua Internaţională
a Limbii Materne 21 februarie -

9

Incursiune în lumea
basmelor: Wilhelm
Karl Grimm

10

Ziua mărţişorului

11

„Mama mea e numai
una...”

12

Portret literar: Gala
Galaction

13

Ziua Mondială a
Francofoniei

14

„Planeta, încotro?...”

Cunoaşterea
semnificaţiei zilei iubirii,
precum şi a tradiţiilor
specifice
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Siguranţei pe Internet
(Safer Internet Day)
Cunoaşterea
importanţei şi a
simbolisticii zilei
Internaţionale a Limbii
Materne din calendarul
UNESCO
Aniversarea a 225 de
ani de la naşterea lui
Wilhelm Karl Grimm
(1786-1869), folclorist,
lingvist şi filolog
german
Cunoaşterea
semnificaţiei şi a
tradiţiilor specifice zilei
de 1 martie
8 Martie - aniversarea
Zilei Internaţionale a
Femeii
Aniversarea a 50 de ani
de la moartea lui Gala
Galaction (1879-1961),
preot, profesor de
teologie, scriitor,
membru al Academiei
Române
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a Francofoniei
Cunoaşterea
importanţei Zilelor
Mondiale a Apei (22
martie) şi a
Meteorologiei (23
martie)

Şezătoare literar-artistică
/ afişe, materiale
informative

100

50

februarie

100

Expoziţie de carte /
materiale informative

100

50

februarie

Concurs cu participarea
elevilor de la licee din
judeţ / materiale
informative / afişe,
pliante

200

50

februarie

Materiale informative,
vizionare de filme,
concurs de creaţie
artistică

100

50

februarie

Materiale informative,
cerc de lucru, în
colaborare cu Palatul
Copiilor
Expoziţie de carte,
program cultural-artistic,
discuţii libere
Expoziţie de carte,
materiale informative

100

50

martie

100

400

100

martie

400

100

50

martie

Expoziţie de carte,
activităţi interactive,
materiale informative
Materiale informative,
afişe, concurs interactiv
cu elevi din municipiu

200

50

martie

200

200

50

martie

200

200

2

15
16

Ziua Mondială a
Teatrului - 27 martie
Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Sărbătorirea Zilei
Mondiale a Teatrului
Consolidarea relaţiilor
profesionale şi
interumane între
bibliotecarii români şi
cei din Republica
Moldova
Atragerea celor mai
mici utilizatori către
bibliotecă

17

Ziua Mondială a
Cărţii pentru Copii 2 aprilie -

18

Ziua Mondială a
Sănătăţii

Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a Sănătăţii

19

Ziua Internaţională
a Aviaţiei şi
Cosmonauticii

20

Ziua Internaţională
a Monumentelor
Istorice - 18 aprilie

21

Ziua Pământului 22 aprilie

Aniversarea a 50 de ani
(1961) de la zborul
primului cosmonaut,
Iuri Gagarin, la bordul
navei Vostok I
Înţelegerea
semnificaţiei zilei şi
valorificarea
patrimoniului cultural
local
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Pământului

22

Portret literar:
Mircea Eliade

23

Săptămâna
Naţională a
Bibliotecilor

Comemorarea a 25 de
ani de la moartea lui
Mircea Eliade (19071986), filosof şi istoric
al religiilor, eseist,
prozator şi profesor
universitar
Sărbătorirea Zilei
Bibliotecarului (23
aprilie) şi a Zilei

Activităţi culturaleducative, în parteneriat
cu Teatrul Naţional
Afişe, materiale
informative, colocviu
profesional, cu
participarea unor
bibliotecari din Republica
Moldova
Concursuri interactive
dedicate celor mai mici
utilizatori ai serviciilor de
bibliotecă
Activităţi în parteneriat
cu ONG-uri, clase cu
domeniul de specialitate
medicină, studenţi de la
UMF
Expoziţii de carte,
activităţi interactive de
aeromodelism în
parteneriat cu Palatul
Copiilor
Expoziţii cu ilustraţii,
fotografii, reproduceri,
activităţi interactive în
colaborare cu Muzeul
Judeţean Mureş
Afişe şi materiale
informative, prezentare
powerpoint privind
necesitatea protejării
mediului înconjurător
Masă rotundă, expoziţii
de carte, materiale
informative

Colocviu profesional cu
participarea
bibliotecarilor de la

100

50

martie

100

1.000

500

martie

1.000

500

150

aprilie

500

100

50

aprilie

100

50

aprilie

200

50

aprilie

200

100

50

aprilie

100

200

100

aprilie

2.000

1.200

aprilie

2.000

3

Mondiale a Cărţii şi a
Dreptului de Autor
24

Aprilie - Luna
poeziei - ediţia V

25

Carte şi presă
târgumureşeană

26

Schiţă de portret:
Lucian Blaga

27

În pas cu Europa...

28

Ziua Internaţională
a Familiei

Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Internaţionale a Familiei

29

Din valorile
literaturii
universale: Emily
Dickinson
Ziua Mondială fără
Tutun

Comemorarea a 125 de
ani de la moartea
poetei americane Emily
Dickinson
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

Bibliotecar pentru o
zi - 1 iunie

Marcarea Zilei
Internaţionale a Copiilor

30
31

Concurs de creaţie
literară, cu scopul de a
sărbători luna poeziei şi
de a stimula interesul
pentru lectură
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a Libertăţii
Presei şi familiarizarea
cu mecanismele massmedia
Comemorarea a 50 de
ani de la moartea lui
Lucian Blaga (18951961), filosof, poet,
dramaturg, profesor
universitar şi diplomat,
traducător
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei de 9
mai - Ziua Europei

bibliotecile publice din
judeţ, activităţi dedicate
comunităţii
Concurs de creaţie
pentru grupe diferite de
elevi

300

100

aprilie

300

Activităţi dedicate Zilei
Mondiale a Libertăţii
Presei, cu participarea
unor reprezentanţi ai
mass-media

100

50

mai

100

Masă rotundă, expoziţii
de carte, materiale
informative

200

100

mai

Expoziţie de carte şi
materiale informative,
activităţi interactive cu
elevi de gimnaziu / liceu
din judeţ
Activităţi interactive
pentru toate categoriile
de vârstă, promovarea
valorilor familiale
Masă rotundă, expoziţii
de carte, materiale
informative

100

50

mai

200

100

mai

100

50

Expoziţii de carte,
materiale informative
privind educaţia sănătăţii
Concursuri de cultură
generală cu participarea
unor elevi de gimnaziu,
expoziţii de carte,
materiale informative

100

50

mai

200

100

iunie

100

100

mai

200
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32

Să protejăm
planeta!

Marcarea Zilei
Internaţionale a
Protecţiei Mediului

33

Şezătoarea literară
Eminesciana - ediţia
XXV

Comemorarea a 122 de
ani de la moartea
marelui poet Mihai
Eminescu

34

NU! Drogurilor – DA!
Vieţii

Marcarea Zilei
Internaţionale a Luptei
Împotriva Drogurilor

35

Independence Day

36

Valori ale literaturii
universale: Ernest
Hemingway

37

Ziua Mondială a
Şahului

Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Independenţei Statelor
Unite ale Americii
Comemorarea a 50 de
ani de la moartea
prozatorului american
Ernest Miller
Hemingway (18991961), laureat al
Premiului Nobel pentru
Literatură (1954).
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

38

Sub semnul muzicii:
Franz Liszt

39

Contribuţii ştiinţifice
româneşti: Tudor A.
Tănăsescu

Comemorarea a 125 de
ani de la moartea lui
Franz Liszt (18111886), compozitor şi
pianist maghiar
Comemorarea a 50 de
ani de la moartea lui
Tudor A. Tănăsescu
(1901-1961), inginer,

Expoziţie de carte,
materiale informative,
atenţionarea comunităţii
faţă de pericolul poluării
Concursuri pe teme de
eminescologie cu
participarea unor elevi
de gimnaziu, acţiuni
interactive, expoziţii de
carte, materiale
informative, invitarea
unor specialişti în
domeniu
Acţiuni de combatere a
consumului de droguri,
în colaborare cu Liga
Antidrog din TârguMureş
Activităţi interactive,
expoziţii de carte,
vizionare de filme
documentare
Activităţi interactive,
expoziţii de carte,
vizionare de filme

200

100

iunie

200

500

200

iunie

500

100

50

iunie

100

100

50

100

iulie

100

50

100

iulie

Activităţi interactive,
concurs de şah pentru
diferite categorii de
vârstă
Audiţii muzicale, expoziţii
de carte, activităţi
interactive

200

100

iulie

200

100

iulie

Expoziţii de carte,
prezentare powerpoint,
materiale informative

100

50

august
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40

Ziua Internaţională
a Tineretului

41

Din valorile
literaturii
universale: Federico
Garcia Lorca

42

Ziua Internaţională
pentru Protecţia
Stratului de Ozon
Ziua Muncii

43

membru corespondent
al Academiei Române,
unul dintre fondatorii
şcolii româneşti de
electronică şi
radiotehnică
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei
Comemorarea a 75 de
ani de la moartea lui
Federico Garcia Lorca
(1898-1936), poet şi
dramaturg spaniol
Promovarea unei
atitudini de protecţie a
mediului înconjurător
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei
Cunoaşterea şi
promovarea valorilor
patrimoniului naţional şi
european

44

Zilele Europene ale
Patrimoniului

45

Dosarele negre ale
istoriei

46

Valori culturale
americane: James
Fenimore Cooper

47

Ziua Internaţională
a Alfabetizării

Marcarea a 10 ani de la
evenimentele de la 11
Septembrie 2001
Comemorarea a 160 de
ani de la moartea
lscriitorului american
James Fennimore
Cooper
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

48

Ziua Dramaturgiei
Maghiare - 21
septembrie

Aprecierea şi
promovarea valorilor
dramaturgiei maghiare

Activităţi interactive
pentru tineri, materiale
informative, expoziţii de
carte
Expoziţii de carte,
materiale informative

200

100

august

100

50

august

Activităţi interactive cu
elevii de gimnaziu şi
liceu, concurs de afişe
Ateliere de lucru pentru
copii şi tineri
Acţiuni culturale în
funcţie de tema aleasă la
nivel european, în
colaborare cu alte
instituţii de cultură din
judeţ
Conştientizarea
pericolului reprezentat
de organizaţiile teroriste
Expoziţie de carte,
vizionare de film,
materiale informative

200

100

septembrie

200

100

50

septembrie

100

200

100

septembrie

200

100

50

septembrie

100

50

Concurs interactiv cu
elevi de gimnaziu,
expoziţie de carte,
materiale informative
Acţiuni culturale,
interactive dedicate
comunităţii

200

100

septembrie

200

200

100

septembrie

200

100

septembrie

6

49

Emoţiile trecutului:
fotograful Samoilă
Mârza

Aniversarea a 125 de
ani de la naşterea lui
Samoilă Mârza (18861967), fotograf român,
cunoscut pentru
realizarea singurelor
clişee fotografice de la
Marea Adunare
Naţională de la Alba
Iulia
Marcarea zilei de 1
octombrie - Ziua
Internaţională a
Persoanelor în Vârstă

50

Cursa pentru viaţă
lungă - ediţia V-a

51

Iniţiativa Mondială
de Iluminare

Conştientizarea
pericolului reprezentat
de cancerul la sân

52

Romanul istoric
românesc: Mihail
Sadoveanu

53

Halloween

Comemorarea a 50 de
ani de la moartea lui
Mihail Sadoveanu
(1880-1961), scriitor,
academician şi om
politic, membru al
Academiei Române
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

54

Restituiri literare

55

Philobiblon
mureşean: Zilele
Bibliotecii Judeţene
Mureş

Comemorarea a 75 de
ani de la moartea lui
Kostolányi Dezső
(1885-1936), poet,
prozator, traducător,
eseist şi ziarist maghiar
Acţiuni culturaleducative, desfăşurate
pe durata unei
săptămâni, pentru a
sublinia importanţa
bibliotecii în cadrul
comunităţii

Concurs şi expoziţie de
fotografii

100

50

septembrie

Mese rotunde pe teme
de interes general pentru
persoanele în etate /
expoziţie de carte /
materiale informative,
afişe
Activităţi interactive, în
sprijinul celor care au
avut de suferit de pe
urma aceste afecţiuni
Materiale informative,
concurs interactiv pentru
elevii de gimnaziu,
expoziţie de carte

200

100

octombrie

200

octombrie

200

Activităţi interactive,
carnaval, vizionare de
filme
Expoziţii de carte,
materiale informative

Colocviu profesional cu
participarea
bibliotecarilor din judeţ,
lansări de carte, întâlniri
cu scriitori, spectacolelectură, concursuri
interactive, materiale

200

100

200

100

100

50

100

50

noiembrie

2.400

noiembrie

5.000

octombrie

100

octombrie

5.000

7

56

Pe aripile muzicii:
Weber

Aniversarea a 225 de
ani de la naşterea lui
Carl Maria Friedrich
Ernst von Weber (17861826), compozitor,
pianist şi dirijor
german.
Promovarea
sentimentului de
toleranţă în rândul
comunităţii
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei în
cultura americană

57

Ziua Internaţională
a Toleranţei

58

Ziua Recunoștinței

59

Ziua Mondială de
Luptă contra
Maladiei SIDA

Înţelegerea pericolului
reprezentat de SIDA

60

Ziua Internaţională
a Drepturilor Omului

Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

61

Portret: Toth Árpád

62

Tradiţii de sărbători
la români şi alte
popoare

Aniversarea a 125 de
ani de la naşterea
poetului maghiar Toth
Árpád (1886-1928)
Încurajarea păstrării
tradiţiilor sărbătorilor de
iarnă

63

Bilanţ la sfârşit de
an

Reuniune profesională

64

Sub semnul epocii

Aniversarea a 200 de

informative, afişe,
pliante, finalizarea
anuarului bibliotecii
Audiţii muzicale, expoziţii
de carte, activităţi
interactive

200

100

noiembrie

Activităţi interactive
dedicate comunităţii,
exemple de voluntariat

200

100

noiembrie

Activităţi interactive,
carnaval, scenetă de
teatru în parteneriat cu
Teatrul Ariel
Activităţi interactive de
conştientizare a elevilor
de liceu, în parteneriat
cu medici specialişti
Materiale informative,
prezentare powerpoint,
expoziţie de carte
Materiale informative,
prezentare powerpoint,
expoziţie de carte

100

50

200

100

decembrie

100

50

decembrie

100

50

decembrie

Audiţii, învăţare de
colinde, expoziţii de
carte, recital de poveşti,
serbare cu Moş Crăciun
Prezentarea celor mai
importante proiecte
pentru anul 2011,
decernarea premiilor
anuale de fidelitate
pentru cititorii şi
colaboratorii români şi
maghiari, activităţi
dedicate comunităţii
Materiale informative,

100

200

noiembrie

500

100

decembrie

500

1.000

400

decembrie

1.000

100

50

decembrie
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victoriene: William
Makepeace
Thackeray
65

TOTAL

„Şi eu fac parte din
comunitate”

ani de la naşterea lui
William Makepeace
Thackeray (1811-1863),
prozator englez
Acţiuni culturaleducative desfăşurate
la Penitenciarul TîrguMureş

prezentare powerpoint,
expoziţie de carte
Expoziţie de carte,
concursuri literare şi de
cultură generală,
medalioane ştiinţifice,
spectacole lectură etc.

600

20.000

300

9.100

lunar

800

-

15.300
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