
Copiii formidabili ai lumii
    proiect cultural - educativ 

                            Perioada de desfă urare: mai - iunie 2022ș

Argument

Făpturi  ale  sensibilită ii  i  minunării  întregii  noastre  lumi  din  toate  timpurile,  copiiiț ș

păstrează frumuse ea indescriptibilă a primelor clipe din via a omenirii. Explorarea a tot ce se aratăț ț

pe parcursul aventurii de a fi le apar ine a a de mult încât orice vârstă a umanită ii se regăse te cu eiț ș ț ș

în plină expansiune, explozie de bucurie i refacere a puterii de a trăi în fa a misterelor fiin ei dinș ț ț

prezentul mereu inedit. 

 A adar performan ele lor, trecut sau prezent, care se revelează sunt mai mult consecin eleș ț ț

înclina iilor primordiale din fiin a lor inocentă decât orice formare ce, ulterior, doar îi poate pune înț ț

valoarea de netăgăduit, cuvenită spre recunoa tere de la bun început. ș

Multe dintre lucrurile care ne înconjoară poartă marca unor copii formidabili şi cu siguranţă

lumea nu ar fi fost la fel fără ei. Meritul lor extraordinar de a putea transforma reguli, mentalităţi,

tipare,  de a  invoca şi,  în  ultimă instanţă,  de a face istorie,  artă,  literatură,  sport,  tiin e exacte,ș ț

geografie ar trebuie, pretutindeni, din plin să fie celebrat, cu atât mai mult cu cât, pentru majoritatea

dintre ei, viaţa nu a fost uşoară, copilăria nu a fost copilărie. 

An  de  an,  Filiala  nr.  2  „Paul  Păltănea”  a  Bibliotecii  Jude ene  V.A.  Urechia”,  institu ieț ț

subordonată Consiliului Jude ean Gala i, s-a implicat în activităţi şi proiecte inedite şi atractive,ț ț

dedicate copiilor, aducătoare de informa ii, de amintiri şi nostalgii...ț

i anul acesta dorim să derulăm un proiect inedit, despre copii pentru copii, intitulat sugestivȘ

”Copii  formidabili  ai  lumii” prin  intermediul  căruia  copiii  din  zilele  noastre  să  descopere  iș

redescopere copii care, încă de la vârste fragede, au influen at destinul omenirii trecute i prezente.ț ș

Ca  promotoare  permanentă  a  valorilor  democratice,  culturale  şi  sociale  româneşti,

biblioteca, îşi propune să marcheze ziua de 1 Iunie printr-o serie de activităţi cultural-artistice care



să aducă bucurie în sufletul tuturor copiilor, precum şi atragerea acestora către lectură, educa ie şiț

informare sub diverse forme, la bibliotecă.

Scop

Prin acest proiect inten ionăm să exprimăm consisten a inepuizabilă a semnifica iilor zilei deț ț ț

1  Iunie,  Ziua  Interna ională  a  Copilului,  în  recunoa terea  cât  mai  cuprinzătoare  a  expresiilorț ș

creative i de îndeplinire ce sunt caracteristice pe vastele dimensiuni ale copilăriei.ș  
Scopul acestui proiect este de a aduce în aten ia copiilor, în special  de gimnaziu,  fapteleț

copiilor care i-au pus amprenenta asupra dezvoltării omenirii.ș

Obiective

Proiectul are ca principal scop prezentarea de informa ii  despre copii  formidabili  ai  ăriiț ț

noastre i ai planetei, precum i realizarea de activită i interactiveș ș ț .

Grupul intăț

Grupul intă va fi format din elevii de gimnaziu, clasele V-VII din institu iile de învă ământț ț ț

partenere i nu numai, din municipiul i jude ul Gala i.ș ș ț ț

Locul de desfă urare al activită iiș ț lor

Activită ile  se  vor  desfă ura  la  sediul  filialei,  cât  i  în  mediul  online  prin  postarea  deț ș ș

expozi ii tematice specifice scopului i obiectivelor proiectului.ț ș

Se vor desfă ura activită i interactive atât despre despre ”copiii formidabili” români (ș ț Iulia

Ha deuș , scriitoare i poetă româncă;  ș George Enescu, compozitor,  violonist,  pedagog, pianist iș

dirijor  român;  Alexandra  Nechita,  pictori ă  româncă;  ț Cleopatra  Statan,  cântărea ă  i  actri ăț ș ț

româncă;  Crina ”Coco” Popescu, alpinistă  româncă)  cât  i  despre ”copiii  formidabili”  străiniș

(Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor austriac, Blaise Pascal, matematician i fizician francez,ș

Daniel Radcliffe, actor britanic, Marko Calasan, specialist IT macedonian, etc)

Durata proiectului

Proiectul se va desfă ura în perioada mai - iunie 2022, bisăptămânal,  cu posibilitate deș

prelungire.



Resurse

 resurse umane: bibliotecari, voluntari

 resurse materiale: echipamente IT, colec ia biblioteciiț

 organizatorice: materiale de promovare i desfă urare a activită ilor din cadrul proiectuluiș ș ț

Buget estimativ:

1. Afişe A4, color Buc. 5 1,70 8,50
2. Diplome A5, color Buc 20 2,20 44

3. Semne de carte Buc 100 0,70 70
TOTAL 122,5

Concluzii

Recunoa terea expansiunii copilăriei este o realizare pe măsură ce, pornind de la copilăriaș

propriu-zisă, o atinge i pe aceea eternă, ascunsă în inima de spirit a fiecăruia dintre noi. ș Copilăria

este cea mai importantă parte a vie ii unui om, atât pe termen scurt, cât i pe termen lung, deoareceț ș

îl influen ează atât parcursul în coală, cât i cariera acestuia. ț ș ș

Biblioteca,  de  asemenea,  contribuie  la  dezvoltarea   fiecăruia  în  parte,  prin  colecţiile,

diversifitatea serviciilor sale, devenind astăzi un un loc de „cultivare” a gustului pentru lectură, un

loc al stimulării creativităţii şi al socializării, precum şi locul unde se pot petrece momente plăcute

într-un spaţiu modern şi valoros cultural. 


