I. ACTIVITĂŢI
1 februarie, ora 1200 - American Corner - Martin Luther King - DVC cu elevi de la Colegiul
Național „Unirea” din Tîrgu Mureș
10 februarie - Biblioteca Copiilor - Prezentarea pericolelor navigării pe Internet
utilizatorilor serviciului Biblionet de la Secţia pentru Copii
10 februarie, ora 1700 - Biblioteca Copiilor – Jocuri de cuvinte – activitate interactivă cu
dialog şi exerciţii de fixare a cunoştiinţelor de limbă şi comunicare în limba română
într-o manieră ludică
21 februarie, ora 1200 - Filiala nr. 3 - Felolvasási maraton (maraton de lectură în limba
maghiară) dedicat Zilei Internaționale a Limbii Materne
21 februarie, ora 1200 - Filiala nr. 4 - Distracţie cu Revista Napsugár - Concurs pe
echipe cu ocazia Zilei Internaţionale a Limbii Materne. Participanţii sunt elevii clasei
a IV-a D, Şcoala Gimnazială „Europa”, prof. Kopacz Enikő
23 februarie, ora 1730 - Filiala nr. 3 - Proiecție film artistic Winnetou – eveniment
dedicat aniversării, la 25 februarie, a 175 ani de la nașterea lui Karl May
24 februarie, ora 1000 - Secţia de Artă - Cartea și filmul: Hoțul de cărți, evocare și
vizionare film în colaborare cu bibliotecara Corina Gődri de la Șc. Gimnazială „Fr.
Schiller” și cls. III-IV, secția germană, prof. Cristina Obreja și Zsigmond Francisca
24 februarie, ora 1700 - Biblioteca Copiilor – Jocuri de cuvinte – activitate interactivă cu
dialog şi exerciţii de fixare a cunoştiinţelor de limbă şi comunicare în limba română
într-o manieră ludică
Săptămânal, marți și joi, orele 1700-1900 - Secţia de Artă - Atelier de creație, vizionare
film, limba engleză
Săptămânal, miercuri - Filiala nr. 3 - Biblioteca mobilă: clubul de lectură (zilele de 1, 8,
15, 22 februarie). În colaborare cu Penitenciarul Tîrgu-Mureș
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Săptămânal, joi, ora 1730 - Filiala nr. 3 - Covoraşul povestitor (după amiază de
poveste) (zilele de 2, 9, 16 și 23 februarie)
Februarie, permanent - Filiala nr. 3 - Buninet: cursuri de inițiere în utilizarea
calculatorului de către persoane de vârsta a treia (2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27
februarie)
II. EXPOZIȚII
a. Împrumut Ştiinţe Socio-Umane (parter)
Vitrină:
 1-15 februarie - 105 ani de la nașterea lui Vasile Netea
 1-15 februarie - File din istoria Ungariei
 1-15 februarie - Serie de autor. Jacques Salom
 15 februarie - 90 de ani de la nașterea lui Dinu C. Giurescu
 16-27 februarie - 70 de ani de la moartea Elenei Văcărescu
 18 februarie - 110 ani de la nașterea lui Traian Herseni
 19 februarie - Ziua Brâncuși
b. Împrumut beletristică (etaj I)
Vitrină:
 1-14 februarie - Charles Dickens - în oglinda criticii literare (205 ani de la nașterea
scriitorului)
 15-28 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne
Interior:
 1-14 februarie - 100 de ani de la naşterea lui Sidney Sheldon
 15-28 februarie - 75 de ani de la moartea lui Stefan Zweig
 1-28 februarie - Expoziţie de noutăţi editoriale
 1-28 februarie - Cărţi pentru adolescenţi şi tineret
c. Sala de Lectură Generală „Mihai Eminescu”
 1 februarie – 25 de ani de la moartea lui Domokos Pál Péter (28 iun. 1901 – 19 feb.
1992), istoric secui, profesor universitar; a publicat documente legate de istoria
ceangăilor.
 7 februarie – 100 de ani de la naşterea lui Oleg Danovski (9 feb. 1917 – 21 oct.
1996), dansator şi coregraf, întemeietorul şcolii româneşti de balet modern; fondator
şi director al primului teatru de balet din România.
 14-24 februarie – De la Valentine‘s Day la Dragobete
 28 februarie – 225 de ani de la naşterea lui Gioachino Rossini (29 feb. 1792 – 13
nov. 1868), compozitor italian de operă.
d. Secția de Artă
 1-28 februarie 2017 - Noutăţile secţiei de artă
 1-28 februarie 2017 - Expoziţia elevilor Liceului Vocaţional de Artă – Personaje
celebre din desene animate – expun elevii clasei a XI –a A /C grafică, prof. Mariana
Șerban
 1-28 februarie 2017 - Despre muzică şi … muzicieni (monografii, biografii celebre)4
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 15-28 februarie 2017- 200 de ani de la naşterea lui Charles – François Daubigny
 15-28 februarie - Memoria romanței - 100 de ani de la naşterea cântăreţei Ioana
Radu
 15-28 februarie 2017 - 225 de ani de la naşterea lui Gioachino ROSSINI
e. Biblioteca Copiilor
 8 februarie 1828 - Ziua de naştere a scriitorului francez Jules Verne
 12 februarie 1894 – Ziua de naştere a scriitoarei român Otilia Cazimir
 21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne
f. Secţia Cartea Tehnică
 Új könyvek (Perfact kiadó - HTML 5, Panem Könyvkiadó: Windows 10, BBS Info Windows 10 mindenkinek, Cser, Szaktudás kiadó Ház, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó
stb.) - expoziţie de cărţi noi, tehnice, în limba maghiară
g. American Corner
 1 februarie - National freedom Day
 2 februarie - Groundhog Day
 3 februarie - National Wear Red Day
 12 februarie - Lincoln’s Bithday
 20 februarie - Presidents’ Day and George Washington Birthday
h. Filiala nr. 4 - Cornişa
 10 februarie - 100 de ani de la naşterea lui Sidney Sheldon (11 feb. 1917, Chicago 30 ian. 2007), scriitor şi scenarist american;
 21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne
 23 februarie – 75 de ani de la moartea lui Stefan Zweig (28 nov. 1881, Viena – 23
feb. 1942, Petropolis, Brazilia), prozator, poet, dramaturg, eseist, istoric şi
traducător austriac;
 25 februarie – 175 de ani de la naşterea lui Karl May (25 feb. 1842 – 30 mar. 1912),
prozator german
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