Florentina Oltean
bibliotecar
Activitatea metodică a bibliotecarilor și responsabililor C.D.I.
din judeţul Cluj,
organizată la Colegiul Naţional „George Bariţiu”
din Cluj-Napoca

Colegiul Naţional George Bariţiu Cluj-Napoca a fost gazda activităţii metodice a
bibliotecarilor şi responsabililor C.D.I. din judeţul Cluj, marţi, 12.12.2017. Sala Dante a fost
locaţia în care, într-un cadru adecvat, s-a desfăşurat această activitate moderată de
bibliotecarul şcolii – Florentina Oltean.
În deschidere, doamna director prof. dr. Alina Monica Bărăian şi domnul director
adjunct prof. dr. Horaţiu Popa-Bota au adresat un cuvânt de bun venit şi au făcut o scurtă
prezentare a şcolii şi a bibliotecii.

Grupul folcloric „Ciuleandra”, coordonat de doamna profesoară de Educație muzicală
Maria Leşe, ne-a încântat cu o serie de colinde tradiţionale, specifice acestor zile
premergătoare Sărbătorii Crăciunului.
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În continuare, domnul prof. dr. Laszlo Alexandru (profesor de limba şi literatura
italiană), autor şi traducător, şi-a prezentat activitatea de scriitor şi dascăl al colegiului, printre
care volumele publicate: Exerciţii de singurătate, Tutti frutti, Prin pădurea întunecată, A
revedea stelele, Viaţa de zi cu zi etc.

Domnul profesor de limba şi literatura română Horia Corcheş şi-a axat prezentarea pe
publicaţii adresate copiilor din ciclul primar şi gimnazial, fiind focalizat pe ultimele apariţii
ale scriitorilor Lavinia Branişte, Matei Vişniec și Ana Alfianu.
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Domnul Ioan Vlas, scriitor şi fost librar al Librăriei Universităţii din Cluj-Napoca, nea prezentat o parte din activitatea de scriitor, printre ultimele lucrări ale acestuia numărânduse lucrarea „Scriitori clujeni”.

Domnul profesor de istorie Bogosavliev Vladimir Alexandru, ne-a prezentat, de
asemenea, o istorie a Clujului medieval, purtându-ne pe file de istorie, redescoperind Clujul.
În încheierea activității, am prezentat activitatea desfăşurată împreună cu elevii din
clasa a X-a, intitulată „Bibliotecar pentru o zi”.
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Menţionăm că activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj,
activităţile cu aceasta, la școala noastră, fiind deja tradiţionale.
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