„Colţul de lectură”
Proiect cultural – educațional realizat de Filiala nr. 1 „Costache Negri”

Argument:
“O bibliotecă bună nu va fi niciodată prea îngrijită sau

prea prăfuită deoarece cineva va fi mereu în ea, luând cărţi
de pe rafturi şi rămânând până târziu citindu-le”.
Lemony Snicket
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Lectura în societatea contemporană propune cititorilor o terapie iar
bibliotecarul este ghidul în cetatea cărţii.
Drumul spre cunoaştere şi dezvoltare trece prin lectură şi cu cât mai
greu este bagajul de cunoştinţe adunat în rezultatul lecturii, cu atât mai
largi sunt orizonturile pe care o persoană le poate cuprinde. Nu există
plăcere mai mare decât cititul şi o carte este un dar al existenţei.
Indiferent de gusturile literare, lectura trebuie să facă parte din vieţile
noastre deoarece prin intermediul ei reuşim să ne lărgim perspectiva
asupra lumii, ne sprijină dezvoltarea personală, ne hrăneşte spiritul si
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imaginaţia, ne motivează şi ne încurajează întotdeauna fiind alături de
noi pe tot drumul vieţii.
Cărţile tipărite stau la baza evoluţiei sociale şi spirituale şi reprezintă
principală sursă de cultură şi civilizaţie a omenirii într-o eră a
modernizării.

Scopul :
Conştientizând rolul şi importanţa lecturii, Filiala nr. 1 „Costache
Negri” îşi propune să promoveze mesajul privind importanţa cărţii şi a
lecturii, a cunoaşterii şi a bibliotecii.

Obiectivele proiectului:
- promovarea documentelor deţinute în colecţiile bibliotecii;
- conștientiazarea cititorilor asupra importanței rolului lecturii;
- Îmbunătăţirea comunicării şi a dezvoltării individuale;
- familiarizarea cititorilor cu multitudinea de domenii ale cunoaşterii;
- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;
- îmbunătăţirea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
- dezvoltarea psihologică a individului;
- implicarea bibliotecii în diseminarea informației de specialitate
deținută cu rol în educația membrilor comunității.
Grupul ţintă:
Proiectul se adresează tuturor cititorilor actuali și viitori, utilizatori ai
serviciilor bibliotecii.
Locul de desfăşurare a activităţii, durata și programul de desfășurare:


În incinta Filialei nr.1 “Costache Negri”
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În mediul online, pe pagina de facebook Filiala nr.1 “Costache
Negri”



Perioada desfăşurării proiectului: martie – decembrie 2022

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului online:


resurse umane: bibliotecari, voluntari și alți colaboratori;



resurse materiale: documente din gestiunea bibliotecii;



resurse de timp : o zi/săptămână, pe parcursul derulării proiectului.

Concluzii:
Filiala nr. 1 „Costache Negri” îşi aşteaptă cititorii dornici să
descopere “Colţul de lectură”, un loc special amenajat pentru citit şi
răsfoit ce cuprinde o selecţie de documente din colecţiile bibliotecii, cu
subiecte solicitate şi de interes pentru cititori.
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