ANEXA NR. 4
PROGRAMUL MINIMAL AL PRINCIPALELOR ACŢIUNI CULTURALE APROBAT PENTRU PERIOADA 2013-2015
2013
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ
Program 2013
Nr.
crt.

Acţiunea

Scopul

Obiective
(descrierea acţiunii)

Sursa de finanţare
Perioad
a (luna)

500

0

ianuarie

500

15.000

0

ianuarie

0

Program de audiții muzicale / afişe şi
materiale informative

100

0

ianuarie

0

Expoziţie de carte / afişe şi materiale
informative

0

100

ianuarie

0

100

0

ianuarie

100

200

0

ianuarie

200

0

100

ianuarie

0

Solicitat
1
2

3

Serata literară „Porni
Luceafărul”, ediţia XXVII

Aniversarea a 163 de ani de la naşterea
marelui poet Mihai Eminescu

Editarea dicționarului
biobibliografic Portrete
mureșene

Completarea seriei Biobibliografii
mureșene, care valorifică Fondul
Personalia al bibliotecii

Sub semnul muzicii:
Haricleea-Hartulari
Darclee

4
Sub semnul ştiinţei: Isidor
Isaac Rabi
5
Ziua Culturii Naţionale
6
7

Ziua Unirii
Portret literar:Robert
Frost

Comemorarea a 75 de ani de la moartea
cântăreţei de operă Haricleea
Hartulari - Darclee (10 iun. 1860 - 10
ian. 1938)
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
Comemorarea a 50 de ani de la moartea
lui Robert Frost (26 mar. 1874 - 29 ian.
1963), poet american

Prevederi
2014

Alte
surse

Bugetul CJM

Program literar artistic / masă rotundă /
expoziţie de carte / afişe şi materiale
informative
Dicționarul este dedicat personalităților
născute în județul Mureș sau care și-au
desfășurat activitatea în arealul mureșean, în
toate timpurile, în domeniile socio-umane și
artă

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

Aprobat

1

8

Tradiţii americane

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Cercetăşiei - 22 februarie

Materiale informative, activităţi interactive
cu elevii

0

200

februari
e

200

9

„Ziua Cârtiţei” în cultura
americană

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Cârtiţei
în cultura americană - 2 februarie

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

0

200

februari
e

200

10

Dragobetele: sărbătoarea
iubirii

Cunoaşterea semnificaţiei zilei iubirii,
precum şi a tradiţiilor specifice

100

0

februari
e

100

Internetul: aliat sau
duşman

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei - Safer
Internet Day

Şezătoare literar-artistică / afişe, materiale
informative
Expoziţie de carte / materiale informative,
minu-cursuri de iniţiere în utilizarea
calculatorului

100

0

februari
e

100

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

200

0

februari
e

200

Program de audiții muzicale / afişe şi
materiale informative

100

0

februari
e

0

Expoziţie de carte / afişe şi materiale
informative

0

100

februari
e

0

Expoziţie de carte / afişe şi materiale
informative

100

0

februari
e

0

Expoziţie de carte / afişe şi materiale
informative

100

0

februari
e

0

Materiale informative, cerc de lucru,
activităţi interactive în colaborare cu Palatul
Copiilor

100

0

martie

100

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

100

0

martie

100

Expoziţie de carte, program cultural-artistic

400

0

martie

400

Activităţi interactive, expoziţie de periodice
/ materiale informative

200

0

martie

0

11
12

Ziua Internaţională a
Limbii Materne
13
14

Începutul operei
românești:Ion Băjenaru
Feminismul în
literatură:Sylvia Plath

15
Sub semnul
enciclopedismului maghiar:
Ormós Zsigmond
16
Sub semnul
enciclopedismului
românesc:Bogdan
Petriceicu Hașdeu
17
Ziua mărţişorului
18
19
20

Ziua Mondială a Eficienţei
Energetice
„De ziua Mamei...”
Istoria la apel: Gazeta
Transilvaniei (12 martie
1838)

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 - 11 feb. 1963, Londra)
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)

2

21
22

Eşti cetăţean! Implică-te!
Ziua Mondială a
Francofoniei

23

24
25
26

30

31
32
33

34

200

0

martie

200

200

0

martie

200

200

0

martie

200

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

Ziua Mondială a Teatrului 27 martie -

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului

Activităţi cultural-educative, în parteneriat
cu Teatrul Naţional şi Teatrul Ariel

100

0

martie

100

Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Consolidarea relaţiilor culturalştiinţifice româno-moldovene

Afişe, materiale informative, conferinţă cu
participarea unor invitaţi din Republica
Moldova

1.000

0

martie

1.000

Ziua Mondială a Cărţii
pentru Copii - 2 aprilie

Atragerea celor mai mici utilizatori
către bibliotecă

Concursuri interactive dedicate celor mai
mici utilizatori ai serviciilor de bibliotecă

500

0

aprilie

500

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

Activităţi în parteneriat cu ONG-uri, clase cu
domeniul de specialitate medicină, studenţi
de la UMF
Materiale informative, activităţi interactive
cu elevii

100

0

aprilie

100

0

200

aprilie

200

Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a
Locurilor Istorice - 18
aprilie

Înţelegerea semnificaţiei zilei şi
valorificarea patrimoniului cultural
local

Expoziţii cu ilustraţii, fotografii, reproduceri,
activităţi interactive în colaborare cu Muzeul
Judeţean Mureş

200

0

aprilie

200

Ziua Pământului - 22
aprilie

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Pământului

Afişe şi materiale informative, prezentare
powerpoint privind necesitatea protejării
mediului înconjurător

100

0

aprilie

100

Ziua Mondială a Cărţii şi a
Dreptului de Autor - 23
aprilie Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor

Cunoașterea semnificației Zilei
Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor
(instituită de UNESCO în 1995)
Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului (23
aprilie)
Completarea seriei Bibliografii
mureșene cu nr. 9, care cuprinde un
index al tuturor cărților, albumelor și
hărților editate în județul Mureș în
perioada 2006-2010
Concurs de creaţie literară, cu scopul
de a sărbători luna poeziei şi de a
stimula interesul pentru lectură

Materiale informative, activităţi interactive
cu elevii

100

0

aprilie

100

Colocviu profesional cu bibliotecarii din
județ, lansări de cărți, întâlniri cu autori

5.000

0

aprilie

2.000

Volumul se constituie într-un instrument de
informare bibliografică cu privire la
activitatea editorială mureșeană

4.000

0

aprilie

0

Concurs de creaţie pentru grupe diferite de
elevi

300

0

aprilie

300

Ziua Mondială a Sănătăţii

29

Activităţi interactive în colaborare cu OPC,
expoziţie de carte / materiale informative
Expoziţie de carte, activităţi interactive,
materiale informative
Materiale informative, afişe, concurs
interactiv cu elevi din municipiu, în
colaborare cu Administraţia Bazinală a Apelor
Mureş

„Planeta, încotro?...”

27
28

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

Sărbătoarea dansului

Editarea Bibliografiei
cărţilor, albumelor şi
hărţilor editate în judeţul
Mureş: 2006-2010
Aprilie - Luna poeziei ediţia V

3

35
Carte şi presă
târgumureşeană
36

Din inimă pentru inimă

37
Portret literar: Octavian
Goga
38

Ziua Mondială a Crucii
Roşii

39

42

100

0

mai

100

Materiale informative, pliante, activităţi
interactive cu implicarea cadrelor medicale

100

0

mai

100

Expoziţie de carte / afişe şi materiale
informative

100

0

mai

0

100

0

mai

100

100

0

mai

100

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

Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9 mai
- Ziua Europei

Nursey Day

Ziua Internaţională a Asistentelor
Medicale (Nursey Day), aniversarea zilei
de naştere a fondatoarei profesiei,
Florence Nightingale - 12 mai

Materiale informative, pliante, activităţi
interactive cu implicarea cadrelor medicale

0

200

mai

200

Ziua Internaţională a
Familiei - 15 mai

Cunoașterea semnificației Zilei
Internaționale a Familiei

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

200

0

mai

200

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

200

0

mai

200

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

0

200

mai

200

Ziua Mondială pentru
Diversitate Culturală

43
Ziua provocărilor
44

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

În pas cu Europa…
40

41

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Libertăţii Presei şi
familiarizarea cu mecanismele massmedia
Marcarea Zilei Naţionale a Inimii în
România - 4 mai
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

Marcarea Zilei Mondiale pentru
Diversitate Culturală, pentru Dialog şi
Dezvoltare - 19 mai
„CHALLENGE DAY” - Ziua Provocării, cel
mai important eveniment anual mondial
în domeniul „sportului pentru toţi

Bibliotecar pentru o zi - 1
iunie

Marcarea Zilei Internaţionale a Copiilor

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

200

0

iunie

200

Sub semnul criticii literare:
Soter Istvan

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

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

iunie

0

Să protejăm planeta!

Marcarea Zilei Internaţionale a
Protecţiei Mediului

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

200

0

iunie

200

Renașterea folclorului
românesc: Ovid Densușianu

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

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

iunie

0

45

46
47

4

48
Şezătoarea literară
Eminesciana - ediţia XXVI
49
50

51

Sub semnul muzicii
Critica literară
românească la apogeu:
Șerban Cioculescu
Sub semnul istoriei

52

Marcarea Zilei Internaţionale a Luptei
Împotriva Drogurilor

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

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.

54
Independence Day
55
Din istoria românilor

57

Ziua Internaţională a
Tineretului
Portret de scriitor:
Gardony Geza

58
Portret de scriitor: Serafim
Duicu
59

Marcarea Zilei Europene a Muzicii - 21
iunie
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

NU! Drogurilor - DA! Vieţii
53

56

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

Ziua Internaţională pentru
Protecţia Stratului de Ozon

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
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

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

500

0

iunie

500

Materiale informative, audiţii muzicale

100

0

iunie

100

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

iunie

0

200

0

iunie

200

100

0

iunie

100

Expoziție de publicații, materiale informative

100

0

iulie

0

Activităţi interactive, expoziţii de carte,
vizionare de filme documentare

0

200

iulie

200

Afişe, materiale informative

100

0

iulie

100

Activităţi interactive pentru tineri, materiale
informative, expoziţii de carte

200

0

august

200

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

august

0

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

august

0

Activităţi interactive cu elevii de gimnaziu şi
liceu, concurs de afişe

200

0

septemb
rie

200

Afişe şi materiale informative, atelier de
lucru cu elevi
Acţiuni de combatere a consumului de
droguri, în colaborare cu Liga Antidrog din
Târgu-Mureş

5

60
61
62

Zilele Europene ale
Patrimoniului

Cunoaşterea şi promovarea valorilor
patrimoniului naţional şi european

Ziua Dramaturgiei
Maghiare - 21 septembrie

Aprecierea şi promovarea valorilor
dramaturgiei maghiare

Acţiuni culturale în funcţie de tema aleasă la
nivel european, în colaborare cu alte instituţii
de cultură din judeţ
Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii

Unitate prin diversitate
lingvistică

Ziua Europeană a Limbilor - celebrează
diversitatea lingvistică - 26 septembrie

„Bibliografie obligatorie”Iorgu Iordan

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea
lui Iorgu Iordan (29 sep. 1888, Tecuci 20 sep. 1986, Bucureşti), lingvist şi
filolog român, membru titular şi
vicepreşedinte al Academiei Române

Cursa pentru viaţă lungă ediţia VII-a

Marcarea zilei de 1 octombrie - Ziua
Internaţională a Persoanelor în Vârstă

Iniţiativa Mondială de
Iluminare

Conştientizarea pericolului reprezentat
de cancerul la sân

63

64
65
66

Serată muzicală: Giuseppe
Verdi
67
Personalități locale:
Bernady György
68
69

Halloween
Eternul eter…

70
Existențialismul francez:
Albert Camus
71
Cartea Cărților: Biblia

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, Târgu-Mureş),
farmacist, jurist, om politic, primarul
oraşului Târgu-Mureş în perioada 190219012, 1926-1927
Cunoaşterea semnificaţiei zilei
1 noiembrie - Ziua Radiodifuziunii
Române
Aniversarea a 100 de ani de la naşterea
lui Albert Camus (7 nov. 1913, Mondovi,
Algeria - 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

200

0

septemb
rie

200

200

0

septemb
rie

200

Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii

100

0

septemb
rie

100

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

septemb
rie

0

200

0

octombr
ie

200

200

0

octombr
ie

200

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
Program de audiții muzicale / afişe şi
materiale informative

100

octombr
ie

100

Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii

200

octombr
ie

0

Activităţi interactive, carnaval, vizionare de
filme

200

octombr
ie
noiembr
ie

200

Afişe, materiale informative

100

0

100

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

noiembr
ie

0

Expoziții de Biblii vechi, materiale
informative

100

0

noiembr
ie

0

6

72
Philobiblon mureşean:
Zilele Bibliotecii Judeţene
Mureş
73
Conferința: Centenarul
Bibliotecii Județene Mureș
74

75

Acţiuni cultural-educative, desfăşurate
pe durata unei săptămâni, pentru a
sublinia importanţa bibliotecii în cadrul
comunităţii
ANIVERSAREA A 100 DE ANI DE
EXISTENȚĂ A BIBLIOTECII JUDEȚENE
MUREȘ
Organizarea unei conferințe cu
participare internațională pentru a
marca centenarul Bibliotecii Județene
Mureș. ANIVERSAREA A 100 DE ANI DE
EXISTENȚĂ A BIBLIOTECII JUDEȚENE
MUREȘ

81

Conferință cu participare internațională de 2
zile, organizată la sediul central al Bibliotecii
Județene Mureș

50.000

0

noiembr
ie

4.000

0

Editarea anuarului Libraria, cu o apariție
neîntreruptă în ultimii 11 ani, care reprezintă
un reper pentru bibliografia de specialitate

6.000

0

noiembr
ie

6.000

Editarea Catalogului cu
dedicații din colectiile
bibliotecii

Valorificarea fondului documentar al
Bibliotecii Județene Mureș, care
păstrează fragmente ale memoriei
locale și naționale

Evidențierea personalităților românești și
străine care au vizitat Biblioteca Județeană
Mureș în cei 100 de ani de activitate

9.000

0

noiembr
ie

0

Editarea Monografiei
Bibliotecii Județene Mureș
la 100 de ani de activitate

Realizarea istoriei Bibliotecii Județene
Mureș la împlinirea a 100 de ani de
activitate

15.000

0

noiembr
ie

0

Editarea Dicționarului
bibliotecarilor mureșeni
din toate timpurile

Aniversarea a 100 de ani de activitate
ai Bibliotecii Județene Mureș

4.500

0

noiembr
ie

0

10.000

0

noiembr
ie

0

100

0

Activități interactive dedicate studenților

200

0

Activităţi interactive, carnaval, scenete de
teatru

0

200

In Memoriam

80

0

Continuarea editării anuarului, care
reunește contribuții ale unor
personalități de prestigiu din domeniul
biblioteconomiei, români și străini, și
care reprezintă o carte de vizită pentru
Biblioteca Județeană

78

79

5.000

Editarea anuarului
Libraria. Studii și cercetări
de bibliologie, vol XII /
2013

76

77

Colocviu profesional cu participarea
bibliotecarilor din judeţ, lansări de carte,
întâlniri cu scriitori, spectacole-lectură,
concursuri interactive, materiale informative,
afişe, pliante, finalizarea anuarului bibliotecii

Diabetul - o problemă a
zilelor noastre
Ziua Internaţională a
Studentului
Ziua Recunoștinței

Amplasarea în sediul central al
Bibliotecii Județene Mureș a unei plăci
de marmură inscripționată cu numele
directorilor instituției
13 noiembrie - Ziua Mondială a
Diabetului
Marcarea Zilei Internaţionale a
Studentului - 17 noiembrie
Cunoaşterea semnificaţiei zilei în
cultura americană

Realizarea monografiei Bibliotecii Județene
Mureș la împlinirea a 100 de ani de existență
prin valorificarea documentelor arhivei
interne și elaborarea unei „cărți de vizită”
pentru instituție
Sărbătorirea celor 100 de ani de existență
implică și un apel la memoria tuturor celor
care în și-au desfășurat, în timp, activitatea
în cadrul Bibliotecii Județene Mureș
Dezvelirea unei plăci comemorative cu
numele tuturor celor care în cei 100 de ani de
activitate ai Bibliotecii Județene Mureș au
condus destinele acestei instituții
Materiale informative, pliante, activităţi
interactive cu implicarea cadrelor medicale

noiembr
ie
noiembr
ie
noiembr
ie

100
200
200

7

82
Sub semnul literaturii
britanice: Aldous Huxley
83
84
85

Ziua Minorităților
Naționale - 18 decembrie
Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului

Comemorarea a 50 de ani de la moartea
lui Aldous Huxley (26 iul. 1894,
Godalming, Anglia - 22 nov. 1963),
scriitor britanic

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

Marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

100

0

500

0

decembr
ie

500

1.000

0

decembr
ie

1.000

600

0

lunar

600

136.500

1.900

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

Tradiţii de sărbători la
români şi alte popoare

Încurajarea păstrării tradiţiilor
sărbătorilor de iarnă

Bilanţ la sfârşit de an

Reuniune profesională

„Şi eu fac parte din
comunitate”

Acţiuni cultural-educative desfăşurate
la Penitenciarul Tîrgu-Mureş

86

87

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.

TOTAL

noiembr
ie
decembr
ie
decembr
ie

0

100
100

24.700

2014
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ
Nr.
crt.

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2014
Sursa de finanţare
Bugetul CJM
Solicitat

1.

Serata literară „Porni
Luceafărul”, ediţia XXVII

Aniversarea a 164 de ani de la naşterea
marelui poet Mihai Eminescu

2.

Ziua Culturii Naţionale

Aniversarea Zilei Culturii Naționale: 15
ianuarie

Suprarealism spaniol:
Salvador Dali
(1904-1989)
Ziua Unirii

Comemorarea a 25 de ani de la moartea
lui Salvador Dali, pictor spaniol
suprarealist
Aniversarea Unirii Moldovei cu Țara

3.
4.

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

Aprobat

Alte
surse

Perioada
(luna)

Prevederi
2015

500

0

ianuarie

500

100

0

ianuarie

100

Activități interactive pentru toate categoriile
de utilizatori

100

0

ianuarie

Concurs interactiv / expoziţie de carte / afişe

200

0

ianuarie

200
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5.
6.
7.

8.

Tradiţii americane
„Ziua Cârtiţei” în cultura
americană
Valentine’s Day
- 14 februarie Din lumea științei: Galileo
Galilei
(1564-1642)

Românească - 1859
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Cercetăşiei - 22 februarie
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Cârtiţei
în cultura americană - 2 februarie
Cunoașterea semnificației zilei Valentine’s Day - în cultura americană
Aniversarea a 450 de ani de la naşterea
lui Galileo Galilei, astronom,
matematician, poet italian
Comemorarea a 450 de ani de la
trecerea în eternitate a lui
Michelangelo Buonarroti, sculptor,
pictor, arhitect şi poet italian
Cunoașterea semnificației Zilei
Președintelui în cultura americană
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Siguranţei pe Internet (Safer Internet
Day)
Cunoaşterea importanţei şi a
simbolisticii Zilei Internaţionale a Limbii
Materne din calendarul UNESCO - 21
februarie
Comemorarea a 25 de ani de la moartea
lui Márai Sándor, scriitor maghiar,
membru al Academiei Ungare de Ştiinţe
(1942)
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea
lui Ady Mariska, scriitoare, poetă
maghiară

şi materiale informative
Materiale informative, activităţi interactive
cu elevi
Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

februari
e
februari
e

0

200

0

200

0

200

februari
e

100

0

februari
e

100

0

februari
e

0

200

februari
e

200

100

0

februari
e

100

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

200

0

februari
e

200

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

100

0

februari
e

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

100

0

februari
e

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative
Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

200
200
200

9.

Supremația artei italiene:
Michelangelo Buonarroti
(1475-1564)

10.

Presidents’ Day
- 20 februarie -

11.

Internetul: aliat sau
duşman

12.

Ziua Internaţională a
Limbii Materne

13.

Din lumea științei:
Márai Sándor
(1900-1989)

14.

Periplu literar:
Ady Mariska
(1889-1977)

15.

Ziua mărţişorului

Cunoaşterea semnificaţiei şi a tradiţiilor
specifice zilei de 1 martie

Materiale informative, cerc de lucru,
activităţi interactive în colaborare cu Palatul
Copiilor

100

0

martie

16.

Istoria la apel:
Vasile Netea
(1912-1989)

Comemorarea a 25 de ani de la
moartea istoricului Vasile Netea

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

100

0

martie

17.

„De ziua Mamei…”

Expoziţie de carte, program cultural-artistic

400

0

martie

400

Materiale informative, afişe, concurs
interactiv cu elevi din municipiu, în
colaborare cu Administraţia Bazinală a Apelor

200

0

martie

200

18.

„Planeta, încotro?...”

8 Martie - aniversarea Zilei
Internaţionale a Femeii
Cunoaşterea importanţei Zilelor
Mondiale a Apei (22 martie) şi a
Meteorologiei (23 martie)

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
albume de artă, materiale informative
Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative
Expoziţie de carte / materiale informative,
minu-cursuri de iniţiere în utilizarea
calculatorului

100

9

19.

Ziua Mondială a Teatrului
- 27 martie -

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului

20.

Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Consolidarea relaţiilor culturalştiinţifice româno-moldovene

21.

„Școala Altfel”

22.

Săptămâna Lecturii şi a
Cărţii pentru Copii

23.

Ziua Mondială a Sănătăţii

24.

Să ne cunoaștem orașul:
Bernády György
(1864-1938)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Din istoria filmului mut:
Charlie Chaplin
(1889-1977)
Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a
Locurilor Istorice - 18
aprilie
Ziua Pământului
- 22 aprilie –

Ziua Mondială a Cărţii şi a
Dreptului de Autor - 23
aprilie Titanii literaturii
universale:
William Shakespeare
(1564-1616)
Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor

Mureş
Activităţi cultural-educative, în parteneriat
cu Teatrul Naţional şi Teatrul Ariel
Afişe, materiale informative, conferinţă cu
participarea unor invitaţi din Republica
Moldova
Activități interactive cu elevii de nivel
gimnazial din Târgu-Mureș și județ
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

200

0

martie

200

1.000

0

martie

1.000

500

0

aprilie

500

500

0

1-7
aprilie

500

100

0

aprilie

100

Activități interactive cu elevi și studenți,
materiale informative în limbile română și
maghiară, prezentare powerpoint, vizită la
Sala „Bernády György” amenajată în Palatul
Culturii

500

0

aprilie

Maraton cinematografic, cu proiectarea
filmelor reprezentative

200

0

aprilie

Înţelegerea semnificaţiei zilei şi
valorificarea patrimoniului cultural
local

Expoziţii cu ilustraţii, fotografii, reproduceri,
activităţi interactive în colaborare cu Muzeul
Judeţean Mureş

200

0

aprilie

200

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Pământului

Afişe şi materiale informative în limbile
română și maghiară, prezentare powerpoint
privind necesitatea protejării mediului
înconjurător, ateliere de informasre și
conștientizare în rândul elevilor, în
colaborare cu ONG-uri de profil

500

0

aprilie

500

Cunoașterea semnificației Zilei
Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor
(instituită de UNESCO în 1995)

Materiale informative, activităţi interactive
cu elevii

100

0

aprilie

100

Aniversarea a 450 de ani de la naşterea
lui William Shakespeare,
dramaturg şi poet englez

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

100

0

aprilie

Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului (23
aprilie)

Colocviu profesional cu bibliotecarii din
județ, lansări de cărți, întâlniri cu autori

2.500

0

aprilie

Atragerea elevilor spre bibliotecă
Atragerea celor mai mici utilizatori
către bibliotecă
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Sănătăţii
- 7 aprilie Aniversarea a 150 de ani de la naşterea
lui Bernády György, farmacist, jurist,
om politic şi primarul oraşului TgMureş, în mandatul căruia s-au construit
clădirile reprezentative pentru oraş:
Palatul Culturii şi actualul Palat
Administrativ
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea
actorului și cineastului american Charlie
Chaplin

2.500
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31.

Editarea anuarului
Libraria. Studii și cercetări
de bibliologie, vol XII /
2013

32.

Editarea Bibliografiei
cărţilor, albumelor şi
hărţilor editate în judeţul
Mureş: 2006-2010

33.

Aprilie - Luna poeziei ediţia V

Continuarea editării anuarului, care
reunește contribuții ale unor
personalități de prestigiu din domeniul
biblioteconomiei, români și străini, și
care reprezintă o carte de vizită pentru
Biblioteca Județeană
Completarea seriei Bibliografii
mureșene cu nr. 9, care cuprinde un
index al tuturor cărților, albumelor și
hărților editate în județul Mureș în
perioada 2006-2010
Concurs de creaţie literară, cu scopul
de a sărbători luna poeziei şi de a
stimula interesul pentru lectură
Instituită în anul 2000 de către
Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) pentru a sensibiliza
publicul larg asupra rolului proprietăţii
intelectuale în dezvoltarea economică,
culturală şi socială a ţărilor lumii
Comemorarea a 25 de ani de la moartea
lui Géza von Cziffra, regizor de film şi
scenarist de origine maghiară.
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Libertăţii Presei şi
familiarizarea cu mecanismele massmedia

Editarea anuarului Libraria, cu o apariție
neîntreruptă în ultimii 11 ani, care reprezintă
un reper pentru bibliografia de specialitate

4.000

0

aprilie

4.000

Volumul se constituie într-un instrument de
informare bibliografică cu privire la
activitatea editorială mureșeană

3.000

0

aprilie

0

Concurs de creaţie pentru grupe diferite de
elevi

300

0

aprilie

300

Campanii de informare asupra drepturilor de
autor, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci din București

200

0

aprilie

200

Maraton cinematografic, cu proiectarea celor
mai importante realizări ale regizorului

100

0

aprilie

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

100

0

mai

100

34.

Ziua Mondială a
Proprietăţii Intelectuale

35.

Filmografia maghiară:
Géza von Cziffra
(1900-1989)

36.

Carte şi presă
târgumureşeană

37.

Ziua Europei

Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9 mai
- Ziua Europei

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

200

0

mai

200

38.

Nursey Day

Ziua Internaţională a Asistentelor
Medicale (Nursey Day), aniversarea zilei
de naştere a fondatoarei profesiei,
Florence Nightingale - 12 mai

Materiale informative, pliante, activităţi
interactive cu implicarea cadrelor medicale

0

200

mai

200

39.

Ziua Internaţională a
Familiei - 15 mai

Cunoașterea semnificației Zilei
Internaționale a Familiei

Expoziţie de carte şi materiale informative,
activităţi interactive cu elevi de gimnaziu /
liceu și ONG-uri de profil

200

0

mai

200

Ziua Mondială a Diversităţii
Culturale pentru Dialog şi
Dezvoltare
Ziua provocărilor:
Ziua Mondială a Sportului

Marcarea Zilei Mondiale pentru
Diversitate Culturală, pentru Dialog şi
Dezvoltare - 19 mai
„CHALLENGE DAY” – Ziua Provocării, cel
mai important eveniment anual mondial

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

200

0

mai

200

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

0

200

A treia
sâmbătă

200

40.
41.

11

în domeniul „sportului pentru toţi

a lunii
mai

42.

Ziua Sfinţilor Kiril şi
Metodiu. Sărbătoarea
alfabetului

Cunoașterea importanței alfabetizării și
educației în rândul copiilor și a tinerilor
adulți

Materiale informative, expoziție de carte
veche românească, activități interactive

100

0

mai

100

43.

Memorial Day
- 28 Mai -

Comemorarea eroilor americani

Expoziție de fotografii și cărți referitoare la
istoria Statelor Unite ale Americii, activități
interactive cu elevi de gimnaziu și liceu

0

200

mai

200

Marcarea Zilei Internaţionale a Copiilor

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

200

0

iunie

200

Aniversarea a 150 de ani de la naştere

Materiale informative, audiții muzicale,
pliante

100

0

iunie

Cunoașterea simbolisticii însemnelor
oficiale americane

Expoziție de cărți, materiale informative

0

200

iunie

200

500

0

iunie

500

0

200

iunie

200

Concert de muzică folk în aer liber

2.000

0

iunie

2.000

Materiale informative, expoziții de carte

100

0

iunie

100

Afişe şi materiale informative, atelier de
lucru cu elevi

200

0

iunie

200

Acţiuni de combatere a consumului de
droguri, în colaborare cu Liga Antidrog din
Târgu-Mureş

200

0

iunie

200

44.

45.
46.

Bibliotecar pentru o zi - 1
iunie
Ziua Internațională a
Copilului
Din lumea muzicii clasice:
Richard Strauss
(1864-1949)
Flag Day
- 14 iunie -

47.

Şezătoarea literară
Eminesciana - ediţia XXVI

Comemorarea a 125 de ani de la
moartea marelui poet Mihai Eminescu

48.

Father’s Day
- 17 Iunie -

Marcarea Zilei Tatălui în cultura
americană
Marcarea Zilei Europene a Muzicii - 21
iunie
Aniversarea zilei de naștere a
umoristului Karinthy Frigyes
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Drapelului Naţional - 26 iunie
Marcarea Zilei Internaționale împotriva
Consumului şi a Traficului ilicit de
Droguri, instituită de ONU în 1987
pentru a spori eforturile şi cooperarea
în vederea creării unei societăţi în care
să nu existe consum de droguri

49.
50.

Sub semnul muzicii
Ziua umorului maghiar

Concursuri pe teme de eminescologie cu
participarea unor elevi de gimnaziu, acţiuni
interactive, expoziţii de carte, materiale
informative, invitarea unor specialişti în
domeniu
Activități interactive cu participarea copiilor
și a părinților, în special a taților

51.

Sub semnul istoriei

52.

NU! Drogurilor – DA! Vieţii

53.

Din lumea celor care nu
cuvântă:
Emil Gârleanu
(1878-1914)

Comemorarea a 100 de ani de la
trecerea în eternitate a scriitorului Emil
Gârleanu

Materiale informative, activități interactive
cu elevi de gimnaziu, expoziție de cărți

100

0

2

54.

Independence Day

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Independenţei Statelor Unite ale
Americii

Activităţi interactive, expoziţii de carte,
vizionare de filme documentare

0

200

iulie

200
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55.

Din istoria românilor

56.

Ziua Șahului:
Asztalos Lajos
(1889-1956)

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Ziua Imnului Naţional al României,
Deşteaptă-te Române! - simbol al
unităţii Revoluţiei de la 1848 - 29 iulie
Marcarea Zilei Mondiale a Șahului,
instituită în 1966 la iniţiativa Federaţiei
Internaţionale a Jocului de Şah (FIDE) și
aniversarea a 125 de ani de la nașterea
lui Asztalos Lajos, şahist maghiar, autor
de manuale de şah
Aniversarea a 100 de ani de la nașterea
actorului francez de comedie Louis de
Funes

Afişe, materiale informative

100

0

iulie

100

Concurs de șah pentru copii

500

0

iulie

500

Maraton cinematografic la Secția de Artă

100

0

iulie

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

Activităţi interactive pentru tineri, materiale
informative, expoziţii de carte

200

0

august

Din culisele filmului
francez: Louis de Funes
(1914-1983)
Ziua Internaţională a
Tineretului
Din literatura maghiară:
Arató Károly
(1939-1992)
Și totuși iubirea:
Veronica Micle
(1850-1889)

Aniversarea a 75 de ani de la nașterea
scriitorului maghiar Arató Károly

Expoziție de cărți, materiale informative

100

0

septemb
rie

Comemorarea a 125 de ani de la
trecerea în eternitate a poetei Veronica
Micle

Expoziție de cărți, materiale informative

100

0

septemb
rie

Zilele Europene ale
Patrimoniului

Cunoaşterea şi promovarea valorilor
patrimoniului naţional şi european

200

0

septemb
rie

Ziua Dramaturgiei
Maghiare - 21 septembrie
Unitate prin diversitate
lingvistică
Ziua Internaţională a
Muzicii

Aprecierea şi promovarea valorilor
dramaturgiei maghiare
Ziua Europeană a Limbilor - celebrează
diversitatea lingvistică - 26 septembrie
Marcarea Zilei Internaționale a Muzicii,
instituită de UNESCO în 1973

200

0

100

0

100

0

200

0

octombri
e

200

200

0

octombri
e

200

65.

Cursa pentru viaţă lungă ediţia VII-a

Marcarea zilei de 1 octombrie - Ziua
Internaţională a Persoanelor în Vârstă

66.

Iniţiativa Mondială de
Iluminare

Conştientizarea pericolului reprezentat
de cancerul la sân

67.
68.
69.

Din literatura rusă: Mihail
Lermontov
(1814-1841)
Arta franceză:
Alfred Sisley
(1839-1899)
Halloween

Acţiuni culturale în funcţie de tema aleasă la
nivel european, în colaborare cu alte instituţii
de cultură din judeţ
Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii
Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii
Audiții muzicale, materiale informative
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

septemb
rie
septemb
rie
octombri
e

Aniversarea a 200 de ani de la naşterea
poetului rus Mihail Lermontov

Expoziție de cărți, materiale informative

100

0

octombri
e

Aniversarea a 175 de ani de la naşterea
pictorului francez Alfred Sisley

Expoziție de cărți și albume de artă,
materiale informative

100

0

octombri
e

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

Activităţi interactive, carnaval, vizionare de
filme

200

octombri
e

200

200
200
100
100

200
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70.

Ziua Mondială de
Comemorare a Victimelor
Accidentelor Rutiere

Conștientizarea pericolului reprezentat
de imprudența la volan. Ziua Mondială
de Comemorare a Victimelor
Accidentelor Rutiere a fost instituită de
ONU în 2005, prin Rezoluţia 60/5,
pentru a conştientiza impactul
accidentelor rutiere şi necesitatea unor
măsuri de prevenire a lor

Activități interactive cu elevi, în colaborare
cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș,
Brigada Rutieră

300

0

A treia
duminică
a lunii
octombri
e

71.

Din lumea copilăriei:
Alexandru Mitru
(1914-1989)

Aniversarea a 100 de ani de la naşterea
scriitorului Alexandru Mitru

Activități interactive la Biblioteca Copiilor,
materiale informative, expoziție de cărți

100

0

octombri
e

72.

Philobiblon mureşean:
Zilele Bibliotecii Judeţene
Mureş

Acţiuni cultural-educative, desfăşurate
pe durata unei săptămâni, pentru a
sublinia importanţa bibliotecii în cadrul
comunităţii

Colocviu profesional cu participarea
bibliotecarilor din judeţ, lansări de carte,
întâlniri cu scriitori, spectacole-lectură,
concursuri interactive, materiale informative,
afişe, pliante

3.000

0

noiembri
e

3.000

73.

Editarea Catalogului cu
dedicații din colecțiile
Bibliotecii Județene Mureș

Evidențierea personalităților românești și
străine care au vizitat Biblioteca Județeană
Mureș în cei 100 de ani de activitate

4.500

0

noiembri
e

0

1.000

0

100

0

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Târgul Internațional de
Carte
Diabetul - o problemă a
zilelor noastre
Din culisele actoriei:
Zoltán Vadász
(1926-1989)
Thanksgiving Day
Ziua Minorităților
Naționale - 18 decembrie
Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului
Periplu francez:
Jean Racine (1639-1699)
„Amintiri” din copilăria lui
Ion Creangă
(1837-1889)

Valorificarea fondului documentar al
Bibliotecii Județene Mureș, care
păstrează fragmente ale memoriei
locale și naționale
Prezentarea activității editoriale a
Bibliotecii Județene
13 noiembrie - Ziua Mondială a
Diabetului

Participarea Bibliotecii Județene la
organizarea și desfășurarea târgului
Materiale informative, pliante, activităţi
interactive cu implicarea cadrelor medicale

Comemorarea a 25 de ani de la moartea
lui Zoltán Vadász

Materiale informative, proiecții din
filmografia actorului

100

0

Cunoaşterea semnificaţiei zilei în
cultura americană

Activităţi interactive, carnaval, scenete de
teatru

0

200

Marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

0

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

Materiale informative, prezentare
powerpoint, expoziţie de carte

100

0

Comemorarea a 375 de ani de la
naşterea lui Jean Racine

Materiale informative, expoziţie de carte

100

Comemorarea a 125 de ani de la
trecerea în eternitate

Organizarea de activități interactive cu elevi
de nivel preuniversitar, punerea în scenă a
unor fragmente din „Amintiri din copilărie”,
expoziții de carte, materiale informative

300

0

noiembri
e
noiembri
e

300

1.000
100

noiembri
e
noiembri
e
decembr
ie
decembr
ie
decembr
ie

200
100
100

decembr
ie
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82.

Tradiţii de sărbători la
români şi alte popoare

Încurajarea păstrării tradiţiilor
sărbătorilor de iarnă

83.

Bilanţ la sfârşit de an

Reuniune profesională

84.

„Şi eu fac parte din
comunitate”

Acţiuni cultural-educative desfăşurate
la Penitenciarul Tîrgu-Mureş

Reading Club

85.

86.

Public Speaking Workshops

87.

Opportunities for study in
the USA

88.

Celebrating American
Authors
TOTAL

Club de limba engleză

Ateliere de perfecționare a „discursului
public”

Ateliere de prezentare a oportunităților
de studiu în SUA

Cunoașterea celor mai importanți autori
americani și a operelor lor

Audiţii, învăţare de colinde, expoziţii de
carte, recital de poveşti, serbare cu Moş
Crăciun, obiceiuri, tradiții, primirea
colindătorilor etc.
Pe toată durata lunii decembrie: prezentarea
celor mai importante realizări și proiecte
pentru anul următor, decernarea premiilor
anuale de fidelitate pentru cititorii şi
colaboratorii români şi maghiari, activităţi
dedicate comunităţii
Ateliere de lucru, expoziții, vizionări de filme
artistice și documentare, lecții deschise pe
diverse tematici, concursuri de cultură
generală, medalioane ştiinţifice, spectacole
lectură etc.
Perfecționarea limbii engleze în cadrul
Centrului de Resurse „American Corner”
Târgu-Mureș, cu participarea diverselor
categorii de utilizatori
Organizarea lunară a unor ateliere de
perfecționare a „discursului public” cu
participarea diverselor categorii de utilizatori
și a reprezentanților Ambasadei SUA la
București
Organizarea unor întâlniri / discuții
interactive cu elevi și studenți în vederea
prezentării celor mai avantajoase posibilități
de pregătire școlară și universitară în centre
americane de renume
Organizarea unor activități interactive cu
elevi din învățământul preuniversitar și
studenți, prezentarea operelor celor mai
importanți autori americani

500

0

decembr
ie

500

1.000

0

decembr
ie

1.000

600

0

lunar

600

0

1.000

permane
nt

1.000

0

1.000

lunar

1.000

0

1.000

lunar

1.000

0

1.000

permane
nt

1.000

34.700

4.200

30.700
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2015
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ
Nr.
crt.

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2015
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI

1.

Serata literară „Porni
Luceafărul”, ediţia XXVIII

Aniversarea a 165 de ani de la naşterea
marelui poet Mihai Eminescu

Ziua Culturii Naţionale

Aniversarea Zilei Culturii Naționale: 15
ianuarie

2.

3.
Portrete mureșene: Zeno
Vancea
4.
5.

Ziua Unirii
Împreună pentru sănătate

6.
Ziua Internaţională a
Limbii Materne
7.
Portrete mureșene: Vida
Árpád
8.

Tradiţii americane

Comemorarea a 25 de ani de la
moartea lui Zeno VANCEA (8 oct. 1900,
Bocşa - 15 ian. 1990, Bucureşti),
compozitor, muzicolog, director al
Conservatorului municipiului TârguMureş (1946 – 1948)
Aniversarea Unirii Moldovei cu Țara
Românească - 1859
Marcarea Zilei Mondiale a Bolnavilor 10 februarie
Cunoaşterea importanţei şi a
simbolisticii Zilei Internaţionale a
Limbii Materne din calendarul UNESCO 21 februarie
Comemorarea a 100 de ani de la
moartea lui Vida Árpád (4 apr. 1884,
Târgu-Mureş - 21 feb. 1915,
Budapesta), artist plastic, pictor
mureşean
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Cercetăşiei - 22 februarie

9.
Valentine’s Day - 14
februarie -

Cunoașterea semnificației zilei Valentine’s Day - în cultura americană

Alte
surse

Perioad
a (luna)

Prevederi
2016

Solicitat

Aprobat

200

100

100

ianuarie

200

2.000

200

0

ianuarie

2.000

Expoziție de carte / audiții muzicale

100

50

0

ianuarie

0

Concurs interactiv / expoziţie de carte /
afişe şi materiale informative

150

50

0

ianuarie

150

Masă rotundă cu invitați din rândul medicilor

100

50

0

februari
e

100

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

200

100

0

februari
e

200

Materiale informative, expoziție cu
reproduceri din lucrările artistului

100

50

0

februari
e

0

0

0

300

februari
e

300

0

0

500

februari
e

500

Program literar artistic / masă rotundă /
expoziţii de carte / afişe şi materiale
informative /
Program literar artistic în aer liber, la statuia
poetului Mihai Eminescu. Manifestări
organizate în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Mureș și alte instituții

Materiale informative, activităţi interactive
cu elevi
Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative / SPECTACOL ARTISTIC
ÎN COLABORARE CU Asociația Culturală
„Mureșul Superior”
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10.

Presidents’ Day - 20
februarie -

11.
Ziua Internaţională a
Limbii Materne
12.

Cunoașterea semnificației Zilei
Președintelui în cultura americană
Cunoaşterea importanţei şi a
simbolisticii Zilei Internaţionale a
Limbii Materne din calendarul UNESCO 21 februarie

Activităţi interactive, expoziţie de carte /
materiale informative

0

0

200

februari
e

200

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

200

100

0

februari
e

200

Ziua mărţişorului

Cunoaşterea semnificaţiei şi a
tradiţiilor specifice zilei de 1 martie

Materiale informative / cerc de lucru /
activităţi interactive în colaborare cu Palatul
Copiilor

200

100

0

martie

200

„De ziua Mamei…”

8 Martie - aniversarea Zilei
Internaţionale a Femeii

Expoziţie de carte / program cultural-artistic

400

200

0

martie

400

„Planeta, încotro?...”

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

Materiale informative, afişe, concurs
interactiv cu elevi din municipiu, în
colaborare cu Administraţia Bazinală a Apelor
Mureş

200

100

0

martie

200

15.

Ziua Poliției Române - 24
martie

Conștientizarea rolului poliției în
comunitate

Activităţi cultural-educative, în parteneriat
cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș

100

50

0

martie

100

16.

Ziua Mondială a Teatrului
- 27 martie -

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului

300

150

0

martie

300

Reuniunea culturală
„Basarabie română”

Consolidarea relaţiilor culturalştiinţifice româno-moldovene

1.000

600

0

martie

1.000

Cartea pentru copii

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărţii
pentru Copii - 2 aprilie

150

100

0

aprilie

150

500

250

0

aprilie

500
500

13.
14.

17.
18.
19.
20.

„Școala Altfel”

Atragerea elevilor spre bibliotecă

Săptămâna Lecturii şi a
Cărţii pentru Copii

Atragerea celor mai mici utilizatori
către bibliotecă

Ziua Mondială a Sănătăţii

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Sănătăţii - 7 aprilie -

Portrete mureșene:
Farczády Elek

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea
lui Farczády Elek (9 apr. 1890, TârguMureş - 6 feb. 1974, Târgu-Mureş),
director al Bibliotecii Bolyai (19511961); a pus bazele Muzeului Bolyai în
clădirea Teleki; a descoperit „al
şaselea monument de limbă maghiară”

Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a
Locurilor Istorice - 18
aprilie

Înţelegerea semnificaţiei zilei şi
valorificarea patrimoniului cultural
local

21.
22.

23.

Activităţi cultural-educative, în parteneriat
cu Teatrul Naţional şi Teatrul Ariel
Afişe /materiale informative / conferinţă cu
participarea unor invitaţi din Republica
Moldova
Activități interactive cu elevii de nivel
gimnazial din Târgu-Mureș și județ
Activități interactive cu elevii de nivel
gimnazial din Târgu-Mureș și județ
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

500

250

0

1-7
aprilie

100

50

0

aprilie

100

Materiale informative privind istoricul
Bibliotecii „Teleki-Bolyai”

100

50

0

aprilie

0

Expoziţii cu ilustraţii, fotografii, reproduceri,
activităţi interactive în colaborare cu Muzeul
Judeţean Mureş

200

100

0

aprilie

200
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24.

25.
26.
27.

Ziua Pământului - 22
aprilie –

Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Pământului

Ziua Mondială a Cărţii şi a
Dreptului de Autor - 23
aprilie Săptămâna Naţională a
Bibliotecilor

Cunoașterea semnificației Zilei
Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de
Autor (instituită de UNESCO în 1995)
Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului (23
aprilie)
Încheierea Campaniei de promovare a
lecturii „Hai, citește!”!
Continuarea editării anuarului, care
reunește contribuții ale unor
personalități de prestigiu din domeniul
biblioteconomiei, români și străini, și
care reprezintă o carte de vizită pentru
Biblioteca Județeană
Completarea seriei Bibliografii
mureșene cu nr. 9, care cuprinde un
index al tuturor cărților, albumelor și
hărților editate în județul Mureș în
perioada 2006-2010
Aniversarea a 100 de ani de la naşterea
lui Septimiu Bucur (28 apr. 1915,
Gâmbuţ, Mureş - 7 mai 1964, TârguMureş), critic literar, eseist
Instituită în anul 2000 de către
Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) pentru a sensibiliza
publicul larg asupra rolului proprietăţii
intelectuale în dezvoltarea economică,
culturală şi socială a ţărilor lumii
Marcarea Zilei Naţionale a Inimii în
România
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Mondiale a Libertăţii Presei şi
familiarizarea cu mecanismele massmedia
Aniversarea a 75 de ani de la naşterea
lui Anton Cosma (4 mai 1940, Tiur, Alba
- 17 nov. 1991, Târgu-Mureş), critic şi

„Hai, citește!”

28.
Editarea anuarului
Libraria. Studii și
cercetări de bibliologie,
vol XIII / 2014
29.

30.

Editarea Bibliografiei
cărţilor, albumelor şi
hărţilor editate în judeţul
Mureş: 2006-2010
Critică literară
mureșeană: Septimiu
Bucur

31.
Ziua Mondială a
Proprietăţii Intelectuale
32.

Ziua Naţională a Inimii în
România - 1 mai

33.
Carte şi presă
târgumureşeană
34.

Pagini de istorie literară:
Anton Cosma

Afişe şi materiale informative în limbile
română și maghiară, prezentare powerpoint
privind necesitatea protejării mediului
înconjurător, ateliere de informasre și
conștientizare în rândul elevilor, în
colaborare cu ONG-uri de profil

500

250

0

aprilie

500

Materiale informative, activităţi interactive
cu elevii

200

100

0

aprilie

200

2.500

1.500

0

aprilie

2.500

300

150

0

aprilie

0

Editarea anuarului Libraria, cu o apariție
neîntreruptă în ultimii 11 ani, care reprezintă
un reper pentru bibliografia de specialitate

3.500

3.500

0

aprilie

3.500

Volumul se constituie într-un instrument de
informare bibliografică cu privire la
activitatea editorială mureșeană

0

0

0

aprilie

3.000

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

50

0

aprilie

0

Campanii de informare asupra drepturilor de
autor, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci din București (OSIM)

200

100

0

aprilie

200

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

50

0

aprilie

100

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

100

50

0

mai

100

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

50

0

mai

0

Colocviu profesional cu bibliotecarii din
județ, lansări de cărți, întâlniri cu autori
Activități interactive derulate cu ocazia Zilei
Bibliotecarului - 23 aprilie

18

istoric literar
35.
Ziua Europei

Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9
mai - Ziua Europei

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

200

100

0

mai

200

Nursey Day

Ziua Internaţională a Asistentelor
Medicale (Nursey Day), aniversarea zilei
de naştere a fondatoarei profesiei,
Florence Nightingale - 12 mai

Materiale informative, pliante, activităţi
interactive cu implicarea cadrelor medicale

0

0

200

mai

200

Ziua Internaţională a
Familiei - 15 mai

Cunoașterea semnificației Zilei
Internaționale a Familiei

Expoziţie de carte şi materiale informative,
activităţi interactive cu elevi de gimnaziu /
liceu și ONG-uri de profil

200

100

0

mai

200

Ziua Mondială a Diversităţii
Culturale pentru Dialog şi
Dezvoltare

Marcarea Zilei Mondiale pentru
Diversitate Culturală, pentru Dialog şi
Dezvoltare - 19 mai
„CHALLENGE DAY” – Ziua Provocării,
cel mai important eveniment anual
mondial în domeniul „sportului pentru
toţi

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

200

100

0

mai

200

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

0

0

200

A treia
sâmbătă
a lunii
mai

200

100

50

0

mai

0

0

0

200

mai

200

200

100

0

iunie

200

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi

100

50

0

iunie

0

Expoziție de cărți, materiale informative

100

50

0

iunie

0

Expoziție de cărți, materiale informative

0

0

200

iunie

200

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

300

150

0

iunie

300

36.

37.
38.
39.

Ziua provocărilor: Ziua
Mondială a Sportului
40.

Ziua Mondială fără Tutun 24 mai

Marcarea Zilei Mondiale fără Tutun

Memorial Day - 28 Mai -

Comemorarea eroilor americani

41.
42.
43.

Bibliotecar pentru o zi - 1
iunie - Ziua Internațională
a Copilului
Ziua Mondială a
Donatorului de Sânge - 10
iunie

44.
Din literatura universală:
William Butler Yeats
45.

Flag Day - 14 iunie -

Marcarea Zilei Internaţionale a Copiilor
Marcarea Zilei Mondiale a Donatorului
de Sânge
Aniversarea a 150 de ani de la nașterea
poetului și dramaturgului irlandez
William Butler Yeats (n. 13 iunie 1865,
Sandymount - d. 29 ianuarie 1939),
laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură în 1923
Cunoașterea simbolisticii însemnelor
oficiale americane

46.
Şezătoarea literară
Eminesciana - ediţia XXVIII

Comemorarea a 126 de ani de la
moartea marelui poet Mihai Eminescu

Afişe şi materiale informative, activităţi
interactive cu elevi
Expoziție de fotografii și cărți referitoare la
istoria Statelor Unite ale Americii, activități
interactive cu elevi de gimnaziu și liceu
Concursuri de cultură generală cu
participarea unor elevi de gimnaziu, expoziţii
de carte, materiale informative

19

47.

Father’s Day - 17 Iunie -

48.
Ziua Aviației Militare - 17
iunie
49.
50.
51.

Sub semnul muzicii
Ziua umorului maghiar
Sub semnul istoriei

52.
NU! Drogurilor – DA! Vieţii

53.
Independence Day
54.
Portrete mureșene: Dan
Voiculescu
55.

Pictura mureșeană: Kiss
Anna

56.
Din istoria românilor
57.
Ziua Șahului: Asztalos
Lajos (1889-1956)
58.
Din culisele științei
mureșene: Koop Elemér

Marcarea Zilei Tatălui în cultura
americană
Marcarea Zilei Aviației Militare (Aurel
Vlaicu a realizat o premieră, zburând
cu un aparat proiectat şi construit de el
- 17 iunie)
Marcarea Zilei Europene a Muzicii - 21
iunie
Aniversarea zilei de naștere a
umoristului Karinthy Frigyes
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Drapelului Naţional - 26 iunie
Marcarea Zilei Internaționale împotriva
Consumului şi a Traficului ilicit de
Droguri, instituită de ONU în 1987
pentru a spori eforturile şi cooperarea
în vederea creării unei societăţi în care
să nu existe consum de droguri
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei
Independenţei Statelor Unite ale
Americii
Aniversarea a 75 de ani de la naşterea
lui Dan Voiculescu (20 iul. 1940, Saschiz
- 29 aug. 2009, Bucureşti), compozitor,
muzicolog
Aniversarea a 100 de ani de la nașterea
Kiss Anna (23 iul. 1915, Corunca, Mureş
- ?), artist plastic, pictor de artă naivă
Ziua Imnului Naţional al României,
Deşteaptă-te Române! - simbol al
unităţii Revoluţiei de la 1848 - 29 iulie
Marcarea Zilei Mondiale a Șahului,
instituită în 1966 la iniţiativa Federaţiei
Internaţionale a Jocului de Şah (FIDE) și
aniversarea a 125 de ani de la nașterea
lui Asztalos Lajos, şahist maghiar, autor
de manuale de şah
Aniversarea a 125 de ani de la naşterea
lui Kopp Elemér (7 aug. 1890, Cluj - 19
ian. 1964, Târgu-Mureş), inginer
chimist, profesor universitar; a înfiinţat
la Târgu-Mureş Grădina de plante
medicinale şi aromatice

Activități interactive cu participarea copiilor
și a părinților, în special a taților

0

0

200

iunie

200

Expoziție de cărți, materiale informative100

0

0

0

iunie

100

Concert de muzică în aer liber

1.000

500

0

iunie

0

Materiale informative, expoziții de carte

100

50

0

iunie

100

Afişe şi materiale informative, atelier de
lucru cu elevi

200

100

0

iunie

200

Acţiuni de combatere a consumului de
droguri, în colaborare cu Liga Antidrog din
Târgu-Mureş

300

150

0

iunie

300

Activităţi interactive, expoziţii de carte,
vizionare de filme documentare

0

0

200

iulie

200

Expoziție de carte / audiții muzicale

100

50

0

iulie

0

Afişe, materiale informative

100

50

0

iulie

0

Afişe, materiale informative

100

50

0

iulie

100

Concurs de șah pentru diferite categorii de
vârstă

300

150

0

iulie

300

Expoziție de cărți / materiale informative

100

50

0

august

0
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59.
Justiția la apel: Teofil
Baciu
60.
Titanii literaturii
universale: Agatha
Christie
61.
62.
63.

Zilele Europene ale
Patrimoniului

Cunoaşterea şi promovarea valorilor
patrimoniului naţional şi european

Ziua Dramaturgiei
Maghiare - 21 septembrie
Unitate prin diversitate
lingvistică

Aprecierea şi promovarea valorilor
dramaturgiei maghiare
Ziua Europeană a Limbilor - celebrează
diversitatea lingvistică - 26 septembrie
Marcarea Iniţiativei Mondiale de
Iluminare - 1 octombrie (zi în care
clădirile impozante din întreaga lume
sunt luminate în roz, culoarea luptei
împotriva cancerului la sân)

64.
Inițiativa Mondială de
Iluminare
65.
66.

Materiale informative

100

50

0

august

0

Expoziție de cărți / materiale informative

100

50

0

septemb
rie

0

200

100

0

septemb
rie

200

200

100

0

100

50

0

200

100

0

octombr
ie

200

200

100

0

octombr
ie

200

400

200

0

octombr
ie

400

Acţiuni culturale în funcţie de tema aleasă la
nivel european, în colaborare cu alte
instituţii de cultură din judeţ
Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii
Acţiuni culturale, interactive dedicate
comunităţii
Acţiuni culturale, interactive, de
conștientizare, dedicate comunităţii
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

septemb
rie
septemb
rie

200
100

Cursa pentru viaţă lungă ediţia XI-a

Marcarea zilei de 1 octombrie - Ziua
Internaţională a Persoanelor în Vârstă

Iniţiativa Mondială de
Iluminare

Conştientizarea pericolului reprezentat
de cancerul la sân

Periplu literar: Virgil
Onițiu

Comemorarea a 100 de ani de la
moartea lui Virgil Onițiu (21 feb. 1864,
Reghin, Mureş - 21 oct. 1915, Braşov),
scriitor şi istoric literar

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

50

0

octombr
ie

0

Halloween

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

Activităţi interactive, carnaval, vizionare de
filme

0

0

200

octombr
ie

200

Ziua Mondială de
Comemorare a Victimelor
Accidentelor Rutiere

Conștientizarea pericolului reprezentat
de imprudența la volan. Ziua Mondială
de Comemorare a Victimelor
Accidentelor Rutiere a fost instituită de
ONU în 2005, prin Rezoluţia 60/5,
pentru a conştientiza impactul
accidentelor rutiere şi necesitatea unor
măsuri de prevenire a lor

Activități interactive cu elevi, în colaborare
cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș,
Brigada Rutieră

0

A treia
duminic
ă a lunii
octombr
ie

300

67.

68.

Aniversarea a 125 de ani de la naşterea
lui Teofil Baciu (10 aug. 1890, Nadeş 21 iul. 1978, Târgu-Mureş), doctor în
drept, decanul Baroului Mureş
Aniversarea a 125 de ani de la nașterea
celebrei scriitoare Agatha Mary
Clarissa, Lady Mallowan (născută Miller;
15 septembrie 1890 - 12 ianuarie 1976),
cunoscută Agatha Christie; a fost o
scriitoare engleză de romane, povestiri
scurte și piese de teatru polițiste

69.

300

150
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70.
Philobiblon mureşean:
Zilele Bibliotecii Judeţene
Mureş
71.

72.
73.
74.

Editarea Catalogului cu
dedicații din colecțiile
Bibliotecii Județene Mureș
Târgul Internațional de
Carte
Thanksgiving Day
Ziua Națională a României

75.
Din lumea teatrului
mureșean: Illyés Kinga
76.
Din istoria literaturii
universale: William
Somerset Maugham
77.
78.

Ziua Minorităților
Naționale - 18 decembrie
Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului

79.
Portrete mureșene: Molnár
Gábor
80.

Colind de iarnă

Colocviu profesional cu participarea
bibliotecarilor din judeţ, lansări de carte,
întâlniri cu scriitori, spectacole-lectură,
concursuri interactive, materiale
informative, afişe, pliante

3.000

3.000

0

noiembr
ie

3.000

Evidențierea personalităților românești și
străine care au vizitat Biblioteca Județeană
Mureș în cei 100 de ani de activitate

4.500

4.500

0

noiembr
ie

0

2.000

1.500

0

0

0

200

500

250

0

Materiale informative / activităţi interactive
în colaborare cu Teatrul Național

100

50

0

decembr
ie

0

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

50

0

decembr
ie

0

Marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale

Expoziţie de carte şi materiale informative

100

50

0

Cunoaşterea semnificaţiei zilei

Materiale informative, prezentare
powerpoint, expoziţie de carte

100

50

0

Materiale informative, prezentare
powerpoint, expoziţie de carte

100

50

0

decembr
ie

0

1.000

1.000

0

decembr
ie

1.000

1.000

1.000

0

decembr
ie

1.000

Acţiuni cultural-educative, desfăşurate
pe durata unei săptămâni, pentru a
sublinia importanţa bibliotecii în cadrul
comunităţii
Valorificarea fondului documentar al
Bibliotecii Județene Mureș, care
păstrează fragmente ale memoriei
locale și naționale
Prezentarea activității editoriale a
Bibliotecii Județene
Cunoaşterea semnificaţiei zilei în
cultura americană
1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI
Aniversarea a 75 de ani de la naşterea
lui Illyés Kinga (10 dec. 1940, Breţcu,
Covasna – 28 iul. 2004, Târgu-Mureş),
actriţă la Teatrul Naţional din TârguMureş
Comemorarea a 150 de ani de la
moastrea dramaturgului și prozatorului
englez William Somerset Maugham (n.
25 ianuarie 1874 - d. 16 decembrie
1965)

Comemorarea a 75 de ani de la
moartea lui Molnár Gábor (22 nov.
1858, Târgu-Mureş - dec. 1940, TârguMureş), jurist, iniţiator şi primul
director al Bibliotecii publice din
Palatul Culturii
Organizarea unui concert-cadou de
colinde pentru comunitate

81.
Tradiţii de sărbători la
români şi alte popoare

Încurajarea păstrării tradiţiilor
sărbătorilor de iarnă

Participarea Bibliotecii Județene la
organizarea și desfășurarea târgului
Activităţi interactive, carnaval, scenete de
teatru
Activități interactive / materiale informative
/ expoziții

Concert de colinde, organizat în parteneriat
cu Asociația Culturală „Mureșul Superior”
Audiţii, învăţare de colinde, expoziţii de
carte, recital de poveşti, serbare cu Moş
Crăciun, obiceiuri, tradiții, primirea
colindătorilor etc.

noiembr
ie
noiembr
ie
decembr
ie

decembr
ie
decembr
ie

2.000
200
500

100
100
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82.
Titanii literaturii
universale: Joseph
Rudyard Kipling

Aniversarea a 150 de ani de la nașterea
lui Joseph Rudyard Kipling (n. 30
decembrie 1865, Bombay, India - d. 18
ianuarie 1936), poet și prozator
britanic, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură în anul 1907

„Şi eu fac parte din
comunitate”

Acţiuni cultural-educative desfăşurate
la Penitenciarul Tîrgu-Mureş

„Căsuța cu cărți”

Scopul proiectului este de a stimula
actul lecturii în rândul comunității
mureșene, într-un cadru mai puțin
formal, în afara bibliotecii, pe durata
sezonului cald

Bătălia cărților

Campanie de promovare a lecturii în
rândul copiilor și adolescenților

Biblioteca de la spital

Colaborare cu Spitalul Clinic Județean,
Secția de Pediatrie în vederea asigurării
funcționalității bibliotecii pentru copii

Reading Club

Club de limba engleză

2015 - Anul Internațional
al Luminii

Marcarea Anului Internațional al
Luminii

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Expoziție de cărți, materiale informative

Ateliere de lucru, expoziții, vizionări de filme
artistice și documentare, lecții deschise pe
diverse tematici, concursuri de cultură
generală, medalioane ştiinţifice, spectacole
lectură etc.
Continuarea colaborării cu Complexul de
Agrement și Sport „Mureșul” în vederea
amplasării căsuțelor cu cărți în zona
bazinelor. Cărțile - selectate din donațiile
obținute de Biblioteca Județeană - pot fi
citite sau luate acasă de persoanele care își
petrec timpul liber în Complex
Continuarea concursului de lectură pentru
copii și adolescenți în vederea stabilirii
„Cărții Anului 2015” și a „Cititorului anului
2015” în județul Mureș
Organizarea unor activități interactive cu
copiii spitalizați - proiecții de filme / desene
animate, ateliere de desen / lectură publică
etc. - cu ajutorul unor voluntari
Perfecționarea limbii engleze în cadrul
Centrului de Resurse „American Corner”
Târgu-Mureș, cu participarea diverselor
categorii de utilizatori
Activități interactive / expoziții de carte /
prezentări pps pe toată durata anului

100

50

0

decembr
ie

0

600

500

0

lunar

600

1.000

1.000

0

permane
nt

1.000

2.000

2.000

0

permane
nt

2.000

1.500

1.500

0

permane
nt

1.500

0

0

1.000

permane
nt

1.000

300

150

0

permane
nt

0

38.000

28.000

3.700

36.800
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