PROGRAMUL
principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013 şi propuneri pe
2014
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ, Târgu-Mureş, str. George Enescu, nr. 2, 540052, tel. 0265 / 262631

7) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
1

Serata literară „Porni
Luceafărul”, ediţia
XXVII

2

Sub semnul muzicii:
Haricleea - Hartulari
Darclee

3

Sub semnul ştiinţei:
Isidor Isaac Rabi

4

5

Ziua Culturii Naţionale

Ziua Unirii

Aniversarea a 163 de
ani de la naşterea
marelui poet Mihai
Eminescu
Comemorarea a 75 de
ani de la moartea
cântăreţei de operă
Haricleea Hartulari Darclee (10 iun. 1860,
Brăila – 10 ian. 1938,
Bucureşti)
Comemorarea a 25 de
ani de la moartea lui
Isidor Isaac Rabi (29
iul. 1898 – 11 ian. 1988,
New-York), fizician,
laureat al Premiului
Nobel pentru Fizică
(1944)
Aniversarea Zilei
Culturii Naționale
- 15 ianuarie Aniversarea Unirii
Moldovei cu Țara
Românească - 1859

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

500

ianuarie

Program de audiții
muzicale / afişe şi
materiale informative

100

ianuarie

Expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

-

Program literar artistic /
masă rotundă /
expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative
Concurs interactiv /
expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

100

500

ianuarie

100

ianuarie

100

200

ianuarie

200

1

6

Portret literar:
Robert Frost

7

Tradiţii americane

8

„Ziua Cârtiţei” în
cultura americană

9

Dragobetele:
sărbătoarea iubirii

10

Internetul: aliat sau
duşman

11

Ziua Internaţională a
Limbii Materne

12

Începutul operei
românești:
Ion Băjenaru

13

Feminismul în
literatură:
Sylvia Plath

Comemorarea a 50 de
ani de la moartea lui
Robert Frost (26 mar.
1874 - 29 ian. 1963),
poet american

Expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

-

100

ianuarie

Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a
Cercetăşiei
- 22 februarie Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Cârtiţei în cultura
americană
- 2 februarie Cunoaşterea
semnificaţiei zilei iubirii,
precum şi a tradiţiilor
specifice
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Siguranţei pe
Internet (Safer
Internet Day)

Materiale informative,
activităţi interactive cu
elevii

-

200

februarie

200

Activităţi interactive,
expoziţie de carte /
materiale informative

-

200

februarie

200

Şezătoare literarartistică / afişe,
materiale informative

100

februarie

100

100

februarie

100

200

februarie

200

100

februarie

Cunoaşterea importanţei
şi a simbolisticii Zilei
Internaţionale a
Limbii Materne din
calendarul UNESCO
- 21 februarie Aniversarea a 150 de
ani de la naşterea
tenorului Ion Băjenaru
(6 feb. 1863 – 5 nov.
1921)
Comemorarea a 50 de
ani de la moartea poetei
americane Sylvia Plath
(27 oct. 1932, Boston –

Expoziţie de carte /
materiale informative,
minu-cursuri de iniţiere
în utilizarea
calculatorului
Concurs cu participarea
elevilor de la licee din
judeţ / materiale
informative / afişe,
pliante
Program de audiții
muzicale / afişe şi
materiale informative

Expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

100

februarie

2

11 feb. 1963, Londra)

14

Sub semnul
enciclopedismului
maghiar:
Ormós Zsigmond

15

Sub semnul
enciclopedismului
românesc:
Bogdan Petriceicu
Hașdeu

16

Ziua mărţişorului

17

Ziua Mondială a
Eficienţei Energetice

18

„De ziua Mamei...”

19

Istoria la apel:
Gazeta Transilvaniei
(12 martie 1838)

Aniversarea a 200 de
ani de la naşterea lui
Ormós Zsigmond (20
feb. 1813, Pecica, jud.
Arad - 1894,
Budapesta), jurist,
politician, scriitor,
ziarist, critic şi istoric de
artă maghiar
Aniversarea a 175 de
ani de la naşterea lui
Bogdan Petriceicu
Hașdeu (26 feb. 1838,
Cristineşti, Hotin – 25
aug. 1907, Câmpina),
scriitor, filolog, jurist,
lingvist, folclorist,
istoric, enciclopedist şi
academician român
Cunoaşterea
semnificaţiei şi a
tradiţiilor specifice zilei
de 1 martie
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a Eficienţei
Energetice
- 1-3 martie 8 Martie - aniversarea
Zilei Internaţionale a
Femeii
Aniversarea a 175 de
ani de la apariţia
primului număr
„Gazeta de
Transilvania”,
publicaţie periodică,
politică şi culturală)

Expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

100

februarie

Expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

100

februarie

100

martie

100

100

martie

100

400

martie

400

200

martie

Materiale informative,
cerc de lucru, activităţi
interactive în colaborare
cu Palatul Copiilor
Activităţi interactive,
expoziţie de carte /
materiale informative
Expoziţie de carte,
program cultural-artistic
Activităţi interactive,
expoziţie de periodice /
materiale informative

3

Marcarea Zilei
Mondiale a
Drepturilor
Consumatorilor
- 15 martie Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a
Francofoniei
- 20 martie –

Activităţi interactive în
colaborare cu OPC,
expoziţie de carte /
materiale informative

„Planeta, încotro?...”

Cunoaşterea importanţei
Zilelor Mondiale a
Apei (22 martie) şi a
Meteorologiei (23
martie)

23

Ziua Mondială a
Teatrului - 27 martie -

Sărbătorirea Zilei
Mondiale a Teatrului

24

Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Consolidarea relaţiilor
cultural-ştiinţifice
româno-moldovene

Materiale informative,
afişe, concurs interactiv
cu elevi din municipiu,
în colaborare cu
Administraţia Bazinală a
Apelor Mureş
Activităţi culturaleducative, în parteneriat
cu Teatrul Naţional şi
Teatrul Ariel
Afişe, materiale
informative, conferinţă
cu participarea unor
invitaţi din Republica
Moldova

24

Ziua Mondială a Cărţii
pentru Copii - 2 aprilie -

Atragerea celor mai mici
utilizatori către
bibliotecă

25

Ziua Mondială a
Sănătăţii

26

Sărbătoarea dansului

Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Mondiale a Sănătăţii
- 7 aprilie Ziua Internaţională a
Rock-n-Roll-ului
- 10 aprilie -

20

Eşti cetăţean! Implicăte!

21

Ziua Mondială a
Francofoniei

22

Expoziţie de carte,
activităţi interactive,
materiale informative

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
Materiale informative,
activităţi interactive cu
elevii

200

martie

200

200

martie

200

200

martie

200

100

martie

100

1.000

martie

1.000

500

aprilie

500

100

aprilie

100

aprilie

200

200

4

Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a
Locurilor Istorice

Înţelegerea semnificaţiei
zilei şi valorificarea
patrimoniului cultural
local

28

Ziua Pământului - 22
aprilie

Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Pământului

29

Ziua Mondială a Cărţii şi
a Dreptului de Autor
- 23 aprilie -

30

Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor

31

Aprilie - Luna poeziei ediţia V

32

Carte şi presă
târgumureşeană

33

Din inimă pentru inimă

27

- 18 aprilie -

Cunoașterea
semnificației Zilei
Mondiale a Cărţii şi a
Dreptului de Autor
(instituită de UNESCO în
1995)
Sărbătorirea Zilei
Bibliotecarului (23
aprilie)
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
Marcarea Zilei
Naţionale a Inimii în
România
- 4 mai -

Expoziţii cu ilustraţii,
fotografii, reproduceri,
activităţi interactive în
colaborare cu Muzeul
Judeţean Mureş
Afişe şi materiale
informative, prezentare
powerpoint privind
necesitatea protejării
mediului înconjurător
Materiale informative,
activităţi interactive cu
elevii

Colocviu profesional cu
bibliotecarii din județ,
lansări de cărți, întâlniri
cu autori
Concurs de creaţie
pentru grupe diferite de
elevi
Activităţi dedicate Zilei
Mondiale a Libertăţii
Presei, cu participarea
unor reprezentanţi ai
mass-media
Materiale informative,
pliante, activităţi
interactive cu implicarea
cadrelor medicale

200

aprilie

200

100

aprilie

100

100

aprilie

100

20.000

aprilie

2.000

300

aprilie

300

100

mai

1
00

100

mai

100
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34

Portret literar:
Octavian Goga

35

Ziua Mondială a Crucii
Roşii

36

În pas cu Europa...

37

Nursey Day

38

Ziua Internaţională a
Familiei
- 15 mai -

39

Ziua Mondială pentru
Diversitate Culturală

40

Ziua provocărilor

Comemorarea a 75 de
ani de la moartea lui
Octavian Goga (1 apr.
1881, Răşinari – 7 mai
1938, Ciucea), poet,
publicist, traducător şi
dramaturg român
Marcarea Zilei
Mondiale a Crucii
Roşii
- 8 mai Cunoaşterea
semnificaţiei zilei de 9
mai - Ziua Europei
Ziua Internaţională a
Asistentelor Medicale
(Nursey Day),
aniversarea zilei de
naştere a fondatoarei
profesiei, Florence
Nightingale
- 12 mai Cunoașterea
semnificației Zilei
Internaționale a
Familiei
Marcarea Zilei
Mondiale pentru
Diversitate Culturală,
pentru Dialog şi
Dezvoltare
- 19 mai „CHALLENGE DAY” –
Ziua Provocării, cel mai
important eveniment
anual mondial în

Expoziţie de carte /
afişe şi materiale
informative

Materiale informative,
pliante, activităţi
interactive cu implicarea
cadrelor medicale
Expoziţie de carte şi
materiale informative,
activităţi interactive cu
elevi de gimnaziu / liceu
din judeţ
Materiale informative,
pliante, activităţi
interactive cu implicarea
cadrelor medicale

Expoziţie de carte şi
materiale informative,
activităţi interactive cu
elevi de gimnaziu / liceu
Afişe şi materiale
informative, activităţi
interactive cu elevi

Afişe şi materiale
informative, activităţi
interactive cu elevi

100

mai

100

mai

100

100

mai

100

mai

200

200

mai

200

100

mai

100

mai

200

-

200

200

6

domeniul „sportului
pentru toţi”

41

Bibliotecar pentru o zi 1 iunie

42

Sub semnul criticii
literare:
Soter Istvan

43

Să protejăm planeta!

44

Renașterea folclorului
românesc:
Ovid Densușianu

45

Şezătoarea literară
Eminesciana ediţia XXVI

46

Sub semnul muzicii

Marcarea Zilei
Internaţionale a
Copiilor
Aniversarea a 100 de
ani de la naşterea lui
SOTER Istvan (1 iun.
1913, Seghedin - 7 oct.
1988, Budapesta),
eseist, scriitor, critic şi
istoric literar maghiar
Marcarea Zilei
Internaţionale a
Protecţiei Mediului
Comemorarea a 75 de
ani de la moartea lui
Ovid Densușianu (29
dec. 1873, Făgăraş – 9
iun. 1938, Bucureşti),
filolog, lingvist,
folclorist, istoric literar şi
poet român
Comemorarea a 122 de
ani de la moartea
marelui poet Mihai
Eminescu

Marcarea Zilei
Europene a Muzicii
- 21 iunie -

Concursuri de cultură
generală cu participarea
unor elevi de gimnaziu,
expoziţii de carte,
materiale informative
Expoziţie de carte şi
materiale informative

Expoziţie de carte,
materiale informative,
atenţionarea comunităţii
faţă de pericolul poluării
Expoziţie de carte şi
materiale informative

Concursuri pe teme de
eminescologie cu
participarea unor elevi
de gimnaziu, acţiuni
interactive, expoziţii de
carte, materiale
informative, invitarea
unor specialişti în
domeniu
Materiale informative,
audiţii muzicale

200

iunie

200

100

iunie

200

iunie

100

iunie

500

iunie

500

100

iunie

100

200
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47

Critica literară
românească la apogeu:
Șerban Cioculescu

48

Sub semnul istoriei

49

NU! Drogurilor – DA!
Vieţii

50

Publicații periodice
românești de prestigiu:
Foaie pentru minte,
inimă şi literatură

51

Independence Day

52

Din istoria românilor

Comemorarea a 25 de
ani de la moartea lui
Şerban Cioculescu (7
sep. 1902, Bucureşti –
25 iun. 1988,
Bucureşti), critic şi
istoric literar român
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Drapelului Naţional
- 26 iunie Marcarea Zilei
Internaţionale a Luptei
Împotriva Drogurilor
Aniversarea a 175 de
ani de la apariţia
primului număr al
revistei Foaie pentru
minte, inimă şi
literatură - revistă
socială şi literară
apărută săptămânal ca
supliment al „Gazetei de
Transilvania” la Braşov,
între 2 iul. 1838 – 24
feb. 1865.
Cunoaşterea
semnificaţiei Zilei
Independenţei
Statelor Unite ale
Americii
Ziua Imnului
Naţional al României,
Deşteaptă-te Române! simbol al unităţii
Revoluţiei de la 1848
- 29 iulie -

Expoziţie de carte şi
materiale informative

Afişe şi materiale
informative, atelier de
lucru cu elevi
Acţiuni de combatere a
consumului de droguri,
în colaborare cu Liga
Antidrog din TârguMureş
Expoziție de publicații,
materiale informative

100

iunie

200

iunie

200

100

iunie

100

100

iulie

Activităţi interactive,
expoziţii de carte,
vizionare de filme
documentare
Afişe, materiale
informative

200

100

iulie

200

iulie

100
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53

Ziua Internaţională a
Tineretului

54

Portret de scriitor:
Gardony Geza

55

Portret de scriitor:
Serafim Duicu

56

57

58

Ziua Internaţională
pentru Protecţia
Stratului de Ozon

Cunoaşterea
semnificaţiei zilei
Aniversarea a 150 de
ani de la naşterea lui
Gardony Geza (3 aug.
1863 – 30 oct. 1922,
Eger), scriitor maghiar
Aniversarea a 75 de ani
de la naşterea lui
Serafim Duicu (6 aug.
1938, Tismana, Gorj –
19 oct. 1996, TârguMureş), scriitor şi critic
literar român.
Promovarea unei
atitudini de protecţie a
mediului înconjurător

Zilele Europene ale
Patrimoniului

Cunoaşterea şi
promovarea valorilor
patrimoniului naţional şi
european

Ziua Dramaturgiei
Maghiare - 21
septembrie

Aprecierea şi
promovarea valorilor
dramaturgiei maghiare

59

Unitate prin diversitate
lingvistică

60

„Bibliografie
obligatorie”
- Iorgu Iordan -

Ziua Europeană a
Limbilor - celebrează
diversitatea lingvistică
- 26 septembrie Aniversarea a 125 de
ani de la naşterea lui
Iorgu Iordan (29 sep.
1888, Tecuci – 20 sep.
1986, Bucureşti),
lingvist şi filolog român,

Activităţi interactive
pentru tineri, materiale
informative, expoziţii de
carte

200

august

Expoziţie de carte şi
materiale informative

100

august

Expoziţie de carte şi
materiale informative

100

august

200

septembrie

200

200

septembrie

200

200

septembrie

200

Acţiuni culturale,
interactive dedicate
comunităţii

100

septembrie

100

Expoziţie de carte şi
materiale informative

100

septembrie

Activităţi interactive cu
elevii de gimnaziu şi
liceu, concurs de afişe
Acţiuni culturale în
funcţie de tema aleasă
la nivel european, în
colaborare cu alte
instituţii de cultură din
judeţ
Acţiuni culturale,
interactive dedicate
comunităţii

200
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62

Cursa pentru viaţă
lungă - ediţia VII-a

63

Iniţiativa Mondială de
Iluminare

64

Serată muzicală:
Giuseppe Verdi

65

Personalități locale:
Bernady György

66

Halloween

67

Eternul eter…

68

Existențialismul
francez:
Albert Camus

membru titular şi
vicepreşedinte al
Academiei Române
Marcarea zilei de 1
octombrie - Ziua
Internaţională a
Persoanelor în Vârstă
Conştientizarea
pericolului reprezentat
de cancerul la sân
Aniversarea a 200 de
ani de la naşterea lui
Giuseppe Verdi (10
oct. 1813, Le Roncole –
27 ian. 1901, Milano),
compozitor italian.
Comemorarea a 75 de
ani de la moartea lui
Bernady György (10
apr. 1864, Beclean – 22
oct. 1938, TârguMureş), farmacist, jurist,
om politic, primarul
oraşului Târgu-Mureş în
perioada 1902-19012,
1926-1927

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

200

octombrie

200

200

octombrie

200

Program de audiții
muzicale / afişe şi
materiale informative

100

octombrie

Acţiuni culturale,
interactive dedicate
comunităţii

200

octombrie

Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

Activităţi interactive,
carnaval, vizionare de
filme

1 noiembrie - Ziua
Radiodifuziunii
Române
Aniversarea a 100 de
ani de la naşterea lui
Albert Camus (7 nov.
1913, Mondovi, Algeria

Afişe, materiale
informative
Expoziţie de carte şi
materiale informative

100

octombrie

100

noiembrie

100

noiembrie

100
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69

Cartea Cărților:
Biblia

70

Philobiblon mureşean:
Zilele Bibliotecii
Judeţene Mureş

71

Diabetul - o problemă a
zilelor noastre

72

Ziua Internaţională a
Studentului

73

Ziua Recunoștinței

74

Sub semnul literaturii
britanice:
Aldous Huxley

– 4 ian. 1960, Franţa),
romancier, dramaturg şi
filosof francez,
reprezentant al
existenţialismului
325 de ani de la
tipărirea Bibliei în
limba română la
iniţiativa domnitorului
Şerban Cantacuzino, de
către fraţii Şerban şi
Radu Greceanu - 1688
Acţiuni culturaleducative, desfăşurate
pe durata unei
săptămâni, pentru a
sublinia importanţa
bibliotecii în cadrul
comunităţii
ANIVERSAREA A 100
DE ANI DE
EXISTENȚĂ A
BIBLIOTECII
JUDEȚENE MUREȘ
13 noiembrie – Ziua
Mondială a
Diabetului
Marcarea Zilei
Internaţionale a
Studentului
- 17 noiembrie Cunoaşterea
semnificaţiei zilei în
cultura americană
Comemorarea a 50 de
ani de la moartea lui
Aldous Huxley (26 iul.
1894, Godalming, Anglia

Expoziții de Biblii vechi,
materiale informative

Colocviu profesional cu
participarea
bibliotecarilor din judeţ,
lansări de carte, întâlniri
cu scriitori, spectacolelectură, concursuri
interactive, materiale
informative, afişe,
pliante, finalizarea
anuarului bibliotecii
Materiale informative,
pliante, activităţi
interactive cu implicarea
cadrelor medicale
Activități interactive
dedicate studenților

100

noiembrie

50.000

noiembrie

50.000

100

noiembrie

100

200

noiembrie

200

noiembrie

200

Activităţi interactive,
carnaval, scenete de
teatru
Expoziţie de carte şi
materiale informative

200

100

noiembrie
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– 22 nov. 1963), scriitor
britanic.

Ziua Minorităților
Naționale
- 18 decembrie Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului

Marcarea Zilei
Minorităţilor
Naţionale
Cunoaşterea
semnificaţiei zilei

77

Tradiţii de sărbători la
români şi alte popoare

Încurajarea păstrării
tradiţiilor sărbătorilor de
iarnă

78

Bilanţ la sfârşit de an

Reuniune profesională

79

„Şi eu fac parte din
comunitate”

Acţiuni culturaleducative desfăşurate la
Penitenciarul TîrguMureş

75

76

TOTAL

84.700

din care:

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

100

decembrie

100

100

decembrie

100

500

decembrie

500

1.000

decembrie

1.000

600

lunar

82.900

1.800

Director-manager
Dr. OLIVIA MONICA AVRAM
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