
 

 

                                                                                                                                      

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

Încet gândită, gingaş cumpănită; 

Eşti ca o floare, anume înflorită 

Mâinilor mele, care te-au deschis.” - TUDOR ARGHEZI 

 

 

IUBIM LECTURA 

 

Proiect cultural-educațional 

realizat de Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri’’ 

 

 



Argument 

 

De Ziua Națională a Lecturii celebrăm cărțile și CITIM ÎMPREUNĂ! 

Ce bogați am fi și câți oameni frumoși ar exista în aceasta lume, dacă timpul s-ar 

odihni câteva clipe, dintr-o zi, într-o pagina de carte, pe care o lecturăm! 

Timpul, lectura, personajele, viețile - o bogăție cât o veșnicie! 

Noi, bibliotecarii, cultivăm dragostea de carte și îndemnăm publicul să citească. 

Doar cerul este limita imaginației noastre. Cărțile ne poartă prin miliarde de 

universuri fărâmițate în litere și așternute apoi în cuvinte, ele ne duc în călătorii 

fascinante și expediții grandioase.  

LECTURA este cea mai frumoasă sărbătoare, mirajul ei învăluindu-ne oriunde 

ne-am afla. A împărtăși celorlalți experiența noastră de lectură poate fi cea mai 

frumoasă formă de comunicare. Cărțile sunt cel mai valoros tezaur, iar 

Biblioteca are permanent ușa deschisă pentru toți cei care îi trec pragul. 

 

Scopul proiectului 

Dorim, ca prin acest proiect, conceptul de lectură să nu mai fie  o ,,cenușăreasă”, 

ci să devină o obișnuință, să fie o plăcere, o relaxare, un izvor nesecat de 

cunoaștere și visare. 

 

Obiective 

 Formarea, dezvoltarea și stimularea gustului pentru lectură; 

 Apropierea de carte și de cuvântul scris; 

 Promovarea şi valorificarea colecţiilor bibliotecii. 
 

 

Grupul țintă 

Proiectul ,,IUBIM LECTURA’’ se adresează tuturor cititorilor noștri, mai mari 

sau mai mici, dornici să împărtășească cu noi bucuria lecturii, citind cu voce tare 

texte din cărțile preferate și să facă recomandări.  



Perioada și locul desfășurării 

În mediul online, în perioada 14 februarie – 28 februarie 2022, pe pagina de 

Facebook a Filialei: https://www.facebook.com/Filiala-nr1-Costache-Negri-

179901555535020/, dar și în incinta bibliotecii, pentru iubitorii de lectură.  

 

Resurse folosite în derularea proiectului 

o Resurse umane: bibliotecarii Filialei noastre, copii, elevi, părinți și cadre   

didactice; 

o Resurse materiale: laptop, telefon;  

o Resurse online: pagini web. 

 

 

Concluzii 

Acest proiect va înlesni formarea deprinderii de a citi și de a înțelege textele, 

indiferent de natura acestora, stimulând astfel plăcerea lecturii personale. 

Lectura este cea mai înălțătoare simfonie a sufletului. Lăsați-vă purtați de 

mirajul cărților, iar ele vă vor prinde într-un dans nesfârșit al cuvintelor. Cărțile 

sunt nerăbdătoare să fie citite, vă invită și vă îndeamnă să vă puneți dorințe, să 

vă teleportați în alte lumi uitate și să le descoperiți cu uimire tainele. Ne 

scormonesc mințile și ne explorează sufletele, iar în această lume efemeră putem 

găsi perfecțiunea în infinitul lecturii. 

 

 

                              Haideți în lumea nemărginită a lecturii! 
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