
CARTEA – îndrumătorul meu
Proiect cultural- educa ional onlineț

derulat de Fundaţia „Andreiana Juventus” în colaborare cu Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

Argument

„Cartea  –  îndrumătorul  meu”  este  un  nou  proiect  ini iat  de  Fundaţia  „Andreiana  Juventus”  înț

colaborare cu Filiala nr. 1 „Costache Negri”, care constă în postarea online, săptămânal, a unei căr iț

de  dezvoltare  personală  sau  profesională,  astfel  încât  să-i  determine  pe  ceilal i  să  citească,  săț

acumuleze noi informa ii, iar în acela i timp, să se dezvolte pe plan personal i/sau profesional. ț ș ș

Scop

Prin acest proiect, ne propunem să scoatem în eviden ă importan a căr ilor de dezvoltareț ț ț

personală  i/sau  profesională  pentru  oameni  i  cum acestea  le  pot  influen a  via a  într-un  modș ș ț ț

pozitiv.

Beneficiile  pe  care  le  pot  avea oamenii  prin  citirea  căr ilor  de  dezvoltare  personală  iț ș

profesională:

o punerea în ordine a gândurilor i setarea unui obiectiv pentru a ajunge acolo unde vă dori i;ș ț



o identificarea punctelor forte  i  folosirea acestora,  necesare pentru punerea în aplicare cuș

succes a planurilor;

o dezvoltarea  creativită ii  i  pasiunii  pentru  ceea  ce  face i,  având  ca  scop  transformareaț ș ț

modului în care lucra i în prezent; ț

o adaptabilitatea la schimbările care vă apar în cale;

o învă area de la profesioni ti cum să vă gestiona i sarcinile pe care le ave i;ț ș ț ț

Obiective

o promovarea documentelor pe suport hârtie (căr i)ț

o promovarea lecturii în rândul tinerilor i adul ilorș ț

           Grupul intăț

Grupul intă va fi orientat către tineri, însă acest proiect este dedicat, orientat către toateț

categoriile de vârstă.  

Perioada de desfă urare:ș  Iunie - August 2021

Loc de desfă urare:ș

În  mediul  online,  pe  pagina  de  facebook  a  bibliotecii:  Filiala  Nr.  1  „Costache  Negri”-

Bibliotecă Municipală pentru Copii, Gala i.ț

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului:

o resurse umane: bibliotecari;

o resurse materiale: computer, căr i, documente multimedia;ț

o resurse online: pagini web.

Concluzii:

Prin  intermediul  acestui  proiect,  orientat  către  toate  categoriile  de  vârstă,  vă  invitâm în

primul rând,  la bibliotecă, să împrumuta i căr ile recomandate, să le citi i i în acela i timp să văț ț ț ș ș

dezvolta i pe plan personal i/sau profesional. ț ș


