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Biblioteca Colegiului Național “G. Barițiu” a avut pe parcursul lunii octombrie 2017 o

serie de activităţi cu caracter instructiv-educativ, dar şi infornativ.

Marşul lecturii a reprezentat o activitate desfăşurată în centrul oraşului, unde am

participat deopotrivă elevi, profesori, bibliotecar. În cadrul activităţii de încurajare a lecturii,

fiecare a avut în mână o carte favorită.

În data de 9 octombrie, a avut loc expoziţia “În memoria Holocaustului”, expoziţie

la care au fost expuse publicaţii care evocă acest moment. Dintre ele amintim: Raport Final,

Am fost medic la Auschwitz, Limbajul morţii, Istoria Antisemitismului, Auschwitz, Ecouri din

Holocaust în literatura universală, Dicţionar de lagăr etc.



O altă expoziţie de carte a fost organizată cu ocazia Zilei şcolii, în perioada 16-20

octombrie, expoziţie intitulată “98 de ani de tradiţie bariţistă”. Au fost expuse publicaţii ale

bariţiştilor, dintre care amintim: Secularizarea morţii – autor Alina Bărăian, Ghid examen

bacalaureat geografie – Horaţiu Popa-Bota, Istoria lui Răzvan – Horia Corcheş, Memorator

de limba italiană, Exerciţii de singurătate etc. – Laszlo Alexandru, Re-descoperim Clujul –

Vladimir-Alexandru Bogosavlievici/Laura Zmicală, Bariţiştii, zări întrerupte – Iuliu Pârvu,

Subiecte de bacalaureat la limba și literatura română – Lucia Ţuculescu, Evaluare

Naţională 2017 – Denisa Monica Ungurăşan şi multe altele.

Desantul scriitoricesc organizat în data de 10 octombrie, avându-l ca amfitrion pe dl.

prof. dr. Laszlo Alexandru, la care au participat scriitorii Dumitru Chioaru, Olimpiu

Nuşfelean, Iuliu Pârvu, Vasile Spiridon, Mihaela Mudure, s-a încheiat în biblioteca şcolii,

unde aceştia au făcut donații, pentru completarea fondului de carte a bibliotecii.



Elevii clasei a V-a, însoţiţi de dl. diriginte prof. Horia Corcheş şi de bibliotecarul şcolii,

au vizitat Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, unde elevii şi-au vizat permisele de

bibliotecă, s-au familiarizat cu regulamentul bibliotecii, au avut acces liber la raft.

Biblioteca şcolii a fost vizitată şi de elevi ai claselor a VIII-a, însoţiţi de diriginţi, de la

şcolile gimnaziale „Emil Isac” şi „Ion Agârbiceanu”, elevi cărora le-a fost prezentată oferta

educaţională şi baza materială a şcolii.



De asemenea, Diana Mişin, fostă absolventă a colegiului, a donat bibliotecii un

număr impresionant de cărţi, pentru a se putea bucura de aceste publicaţiii şi alţi cititori.

Aceste activităţi sunt doar o parte din diversificata activitate a bibliotecii şcolii, în

acest început de an şcolar 2017-2018.


