Proiect cultural - educativ derulat
de Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea” a Bibliotecii Județene ”V. A. Urechia” Galați
Perioadă de desfășurare: martie - iunie 2022

„Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii
omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai
luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate.
Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult.
Cartea ne este prieten credincios, de nădejde.”
(G. F. Morozov, geograf
rus)

Argument
Ritmul

tot

mai accelerat de evoluție a lumii contemporane și al acumulării progresive de informații a pus
amprenta asupra preocupărilor și modului de viață al familiei de azi.

”Oamenii ocupați” s-au îndepărtat de lumea cărților, iar televizorul, calculatorul, telefonul
sau Internetul au devenit cele mai importante surse de informație, făcând tot mai rar sau deloc
”gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă sau librărie, alături de copii.
Ca bibliotecari dorim să aducem în atenția copiilor și adulților plăcerea de a descoperi și
redescoperi lectura, cartea ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaștere și visare fără egal...
Poveștile joacă un rol extrem de important în educarea și dezvoltarea personalită ții copiilor
încă de la cea mai fragedă vârstă, ajutându-i să crească frumos și armonios. Prin intermediul
poveștilor, copilul se pot relaxa, descoperă lumea, i se dezvoltă abilită țile de ascultare, descoperă
anumite lucruri care nu le poate trăi prin experiența proprie.
Cititul de la vârste fragede ajută la dezvoltarea creierului, a comportamentelor lingvistice,
stimulează creativitatea și consolidează relația dintre părinte și copil. Cărțile oferă o oportunitate
excelentă de a vorbi, de a povești, de a inventa și, de ce nu, de a ne conecta cu cei mici.
Cărțile, care reprezintă cel mai îndemână instrument pentru a modela intelectual un copil,
pot face parte din viața micuților de la vârstă preșcolară.
NICIODATĂ NU ESTE TÂRZIU SAU PREA DEVREME
PENTRU A LE CITI COPIILOR!
Pasiunea pentru lectură poate fi startul educării unui copil în mod sănătos, cu ajutorul
cărților specifice vârstei acestuia și cu ajutorul bibliotecarilor. Importanța lecturii se va oglindi, cu
siguranță, în timp, în imaginea unui adult educat, sensibil și inteligent.

De ce acest proiect?
Proiectul cultural-educațional pe care îl propunem reprezintă una dintre modalitățile de a
reda cărții locul cuvenit, în a educa preșcolarii și elevii din ciclul primar în spiritul prețuirii acesteia.
Să trezească în sufletele fragile dorința de a se apropria de carte, dorința de a pătrunde încă de mici
în universul liniștit al unei biblioteci, respectul față de carte, față de cultura și valorile ei.
Concret, copiii vor avea oportunitatea de a participa la ateliere de lectură susținute de către
bibliotecari și de a-și dezvolta atenția, vocabularul, imaginația și mai ales motivația pentru învățare.
Proiectul contribuie așadar, în mod direct, la dezvoltarea literației și a unor obiceiuri de
lectură care favorizează procesul de învățare.

Obiective
- formarea, dezvoltarea și stimularea gustului pentru lectură;
- dezvoltarea capacității de înțelegere și transmiterea de intenții, gânduri, semnificații
mijlocite de limbajul oral și scris;
- promovarea şi valorificarea colecţiilor bibliotecii.

Perioada și locul desfășurării
Proiectul se va desfășura în perioada martie - iunie 2022 în grădinițele și școlile partenere
din municipiu și județ, precum și în incinta bibliotecii, cu sesiuni de lectură susținute de bibliotecari,
bisăptămânal.

Instituții de învățământ partenere: grădinițe și școli gimnaziale, biblioteci
comunale
- Grădinița cu Program Prelungit ”Arlechino” Galați
- Grădinița cu Program Prelungit ”Otilia Cazimir” Galați
- Grădinița cu Program Prelungit ”Camil Ressu” Galați
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 56 Galați
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 39 Galați
- Grădinița cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Galați
- Grădinița cu Program Prelungit ”Tedi” Galați
- Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Galați
- Școala Gimnazială nr. 33 Galați
- Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Galați
- Școala Gimnazială nr. 18 Galați
- Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu” Galați
- Școala Gimnazială ”Miron Costin” Galați
- Școala Gimnazială nr. 28 Galați
- Grădinița, Școala Gimnazială și Biblioteca Comunală din Comuna Vânători
- Grădinița, Școala Gimnazială și Biblioteca Comunală din Comuna Smârdan
- Grădinița, Școala Gimnazială și Biblioteca Comunală din Comuna Șendreni

Resurse folosite în derularea proiectului
- resurse umane: bibliotecarii filialei, copii, elevi, părinți și cadre didactice;
- resurse materiale: laptop, telefon;
- resurse online: pagini web.

Bugetul proiectului
1. Afişe

A4, color

buc.

10

1,70

17,00

2. Flyere

buc

50

1.20

60,00

3. Semn de carte

buc

100

0,70

70,00

TOTAL

147,00

Concluzii
Influența cărții este deosebit de puternică în perioada copilăriei și a tinereții. Cartea exercită
o influență educativă directă asupra tânărului cititor. Ea îi dezvoltă cele mai frumoase sentimente, îl
ajută chiar, să devină conștient de propriile idealuri, lectura copiilor reprezând o grijă permanentă,
atât din partea familiei, a școlii, cât și a bibliotecii.
Un asemenea cititor nu se formează dintr-odată, ci treptat. Biblioteca îl va ajuta să- și
formeze aceste deprinderi, pe masură ce copilul crește, se dezvoltă, să devină în final, un cititor cult.
Ca să poată visa, copiii au nevoie de povești!
Copiii au nevoie de adulți care să le citească zilnic!
Bibliotecarii sunt aproape de copii!

