Ziua Națională a Lecturii - Citim împreună!
campanie de promovare a lecturii

SECȚIA ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII
„Oricât de ocupat ai fi, trebuie să găsești timp ca să citești”
Confucius

Argument
Pentru a marca Ziua Națională a Lecturii, 15 februarie 2022, Secția pentru
Copii vă invită la Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați, instituție subordonată
Consiliului Județean, pentru a citi împreună, cu scopul de a promova lectura și
cartea.
Lecturarea poveștilor face parte integrantă din vârsta copilăriei. Cititul
reprezintă un mod plăcut de relaxare, un mijloc de îmbogățire a cunoștințelor, o
modalitate prin care se dezvoltă imaginația și creativitatea celor mici.
Prin urmare, invităm copiii la Bibliotecă pentru a citi împreună.

Regulament
Campania se va derula în perioada 10 februarie – 28 februarie 2022, punând
accent în mod special pe data de 15 februarie 2022, când, la ora 11,00 și ora 14,00,
odată cu campania ce se desfășoară la nivel național, vom intra online cu elevii mai
multor instituții de învățământ pentru a lectura împreună.
Doritorii vor citi din colecțiile Secției pentru Copii, maxim 2 minute, iar un
bibliotecar îi va înregistra.
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Dacă sunt copii, care nu pot ajunge la Bibliotecă în această perioadă, îi rugăm
să se înregistreze în timp ce lecturează dintr-o carte și să ne trimită filmulețul pe
messenger-ul paginii de Facebook: Sectia Copii – Clubul Curioșilor sau pe e-mail
sectiacopii2020@gmail.com, până pe data de 25 februarie 2022.
În perioada 14 -28 februarie 2022, vom face postări cu înregistrările pe
pagina de Facebook: Sectia Copii – Clubul Curioșilor.

Scop
Dezvoltarea și stimularea interesului pentru lectură de la cea mai fragedă vârstă și
dezvoltarea abilitățilot de comunicare și de competiție.

Obiective
 promovarea lecturii;
 promovarea colecțiilor Secției pentru Copii.

Grup țintă
Copii cu vârsta de până la 14 ani.

Perioada desfășurării
10 februarie – 28 februarie 2022.

Locul de desfășurare
Secția pentru Copii a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” și în mediul online, pe
pagina de Facebook: Secția Copii – Clubul Curioșilor.

Resurse folosite în derularea proiectului
 resurse umane: bibliotecarii Secției pentru copii, cititori
2

 resurse materiale: computer, telefon;
 resurse online: pagini web.

Concluzii
Campania de lectură „Citim împreună” își propune să stimuleze și să dezvolte
interesul pentru lectură a cititorilor copii de la cea mai fragedă vârstă.
Așadar, vă așteptăm dragi copii, părinți, bunici să veniți la Bibliotecă să citim
împreună!

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pot fi solicitate de la Secţia Copii a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Galați la telefon:
0236/411037/interior 128, pe pagina de Facebook Sectia Copii – Clubul Curioșilor
sau prin e-mail: sectiacopii2020@gmail.com.
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