
Ziua Copilului i Săptămâna Copiilorș , 

la Biblioteca Jude eană „V.A. Urechia” Gala iț ț

Luni,  30  mai,  de  la  ora  10.00, la  sediul  central,  Compartimentul  Împrumut  la

Domiciliu  pentru Copii invită copiii i adul ii în „Lumea minunată a copilăriei”ș ț . Vor participa

elevii Liceului Teoretic „Dunărea”, coordona i de director prof. Ramona Piticari i bibliotecarț ș

Lica Ariton i elevii colii Gimnaziale Nr. 28, coordona i de cadrele didactice: Elena-Dorelaș Ș ț

Gavrilă,  Anica  Berdilă,  Liliana  Olariu,  Camelia  Dediu  i  Valentina  Tanasaciuc.  To i  ceiș ț

prezen i  vor  fi  invita i  la  dans  alături  de  Ansamblul  folcloric  „Flori  de  neam”  aiț ț  coliiȘ

Gimnaziale  Nr.  2  Fâr ăne ti,  coordona i  de  cadrele  didactice:  Agripina  Crihană,  Mihaelaț ș ț

Tiron, Angelica Diaconu i Cristina-Georgiana Modiga.ș

De la ora 14.00 avem întâlnire, într-o edi ie specială a Salonului Literar „Axis Libri”,ț

cu scriitoarea Lumini a Arhire, care va lansa o carte de poezii i  o carte dedicată copiilorț ș

intitulată „Lunga călătorie a băie elului care semăna cu tine”, i cu scriitorul Dan Arhire ce vaț ș

lansa volumul „Grădina Maicii Domnului - Elemente de ornamentică tradi ională”. În cadrulț

evenimentului  vor  fi  prezen i  i  elevi  ai  Seminarului  Teologic  „Sfântul  Apostol  Andrei”,ț ș

coordona i de prof. Paula Munteanu, care vor primi în dar, cu autograf, cartea dedicată lor.ț

Tot  luni, 30 mai,  de la ora 10.00, la Filiala nr.  1 „Costache Negri”  copiii  sunt

invita i al „Jocurile copilăriei”. Vor da tonul i ne vor demonstra ce jocuri tiu elevii clasei aț ș ș

VI-a, de la Liceul Teoretic „Emil Racovi ă”, coordona i de prof. Oana Ichim, prof. Cristianț ț

Rolea i bibliotecar Gina Mocanu.ș

La Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, tot de la ora 10.00, vom afla ce este un „Jurnal de

vacan ă”, împreună cu elevii colii Gimnaziale nr. 34, coordona i de prof. Mihaela Acatrinei.ț Ș ț



Mar i, 31 maiț , de la ora 10.00, la sediul central, vom porni într-o „Călătorie în lumea

căr ilor” împreună cu pre colarii ț ș de la Grădini a „Mugurel”, coordona i de prof. înv. pre colarț ț ș

Simona Lupoae i Liliana Cău  iar de la ora 14.00 vom descoperi „Bucuria învă ării prin joc”ș ș ț

împreună cu elevii clasei a IV-a de la coala Gimnazială nr. 5, coordona i de prof. înv. primarȘ ț

Laura Panait.

De la ora 12.00, la Sala Multimedia a sediului central al Bibliotecii Jude ene ,,V. A.ț

Urechia”,  se va desfă ura atelierul nr. 8, un atelier de lectură i activită i recreative destinatș ș ț

copiilor  ucraineni,  care  face  parte  din  seria  atelierelor  Proiectului  „Citim  Împreună  Fără

Frontiere (CIFF): O oră de pove ti pentru umanitate!”, organizat de Grupul „Citim Împreunăș

România” CIR, la care Biblioteca Jude eană este partener.ț

Tot  mar iț ,  31 mai 2022, de la ora 10.00, la Filiala nr. 1 „Costache Negri”, elevii

clasei a IV-a de la coala Gimnazială „Iulia Ha deu”, coordona i de prof. Dana Porumb iȘ ș ț ș

bibliotecar Iulia Balan, vor da via ă scenetei ț „Micul Prin ” ț i de laș  ora 13.00 elevii clasei a

VII-a  de la  Liceul  Teoretic  „Emil  Racovi ă”,  coordona i  de  prof.  Delia  Humelnicu,  prof.ț ț

Bogdan  Silion  i  bibliotecar  Gina  Mocanu  se  vor  juca,  vor  colora  i  desena  „Culorileș ș

copilăriei” .

La Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, la ora 11.00, elevii clasei a V-a A de la coala nr. 38,Ș

împreună cu prof. Dorina Nicoară-Andrei vor afla mai multe despre: Iulia Ha deu, Georgeș

Enescu, Alexandra Nechita, Cleopatra Stratan i Coco Popovici, în cadrul Proiectului „Copiiiș

formidabili ai lumii”.

Joi, 2 iunie, de la ora  10,00, la sediul central,  elevii clasei a IV-a A de la coalaȘ

Gimnazială nr. 26, coordona i de prof. înv. primar Viorica Neculai, ne vor demonstra practic,ț

citind din căr ile care le-au plăcut cel mai mult, că o carte poate fi o oglindă a copilăriei iar deț

la ora 16.00 vor face un popas la bibliotecă, pentru a afla mai multe despre lumea minunată a

căr ilor, copii de la D.G.A.S.P.C. Gala i, coordona i de Marcela Barbu.ț ț ț

Tot joi, 2 iunie 2022, de la ora 9.00, la Filiala nr. 1 „Costache Negri” pre colarii de laș

Grădini a  „Motanul  Încăl at”  vor face  ț ț „Primii  pa i  ș pe tărâmul pove tilor”  ș iar  de la ora



13..00 se va desfă ura o nouă edi ie a ș ț Clubului „Biblio-francophone” la care vor participa

elevii clasei a V-a B de la coala Gimnazială nr. 7. Ș

La Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, la ora 11.00, elevii clasei a V-a C de la coala nr.Ș

38,  împreună cu prof.  Emanuela-Elena  Pangrati  vor  afla  mai  multe  despre:  Iulia  Ha deu,ș

George Enescu, Alexandra Nechita, Cleopatra Stratan i Coco Popovici, în cadrul Proiectuluiș

„Copiii formidabili ai lumii”.

Vineri, 03 iunie 2022, de la ora 9.30, la sediul central, elevii clasei pregătitoare de la

coala Gimnazială nr. 26, coordona i de prof. înv. primar Mihaela Ciacâru vor participa la oȘ ț

oră de pove ti, organizată de Sec ia pentru Copii a Bibliotecii i de la ora 11.00ș ț ș , elevii clasei

pregătitoare de la coala Gimnazială nr. 11, coordona i de prof. înv. primar Marieta elinoiuȘ ț Ț

se vor transforma în „Căutătorii de comori”.

Reamintim celor interesa i că, la sediul central, este în plină desfă urare ț ș Concursul de

crea ie literară, dedicat Zilei Interna ionale a Copilului, intitulat „Condeiul fermecat”, edi ia aț ț ț

III-a. Concursul se derulează în perioada 05 mai – 06 iulie 2022. 

La concurs pot participa elevi cu vârste cuprinse între 7-14 ani, cu maximum 2 crea iiț

literare (poezie sau proză), cu temă la alegere, dar pot fi inspirate i din lecturile copilăriei.ș

Crea iile literare vor fi trimise pe adresa de e-mail: ț sectiacopii2020@gmail.com până pe data

de 30 mai 2022, orele 20,00.

Premiile oferite vor consta în diplome, căr i i dulciuri, iar lucrările vor fi publicate peț ș

pagina  de  facebook  Sectiei  copii  -  Clubul  Curio ilor  i  selectiv,  cu  acordul  autorilor,  înș ș

paginile Revistei culturale „Axis Libri” i ale altor reviste literare.ș

Pe tot  parcursul  săptămânii,  la  sediul  central,  atât  copiii  cât  i  adul ii  pot  admiraș ț

expozi ia de desene ț realizată de elevii de la Cercul de pictură „Palatul Copiilor”, coordona iț

de prof. Mihaela Brumar i intitulată „ș Copilăria. O imensă nevoie de mirare! (Victor Hugo)”.

Mul umim partenerilor i institu iilor colare care au fost alături de noi în realizareaț ș ț ș

acestui program i le urăm tuturor copiilor „La mul i ani!” i o copilărie lipsită de griji.ș ț ș

mailto:sectiacopii2020@gmail.com

