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LUMEA UIMITOARE A SLOVELOR
- proiect educa ional pentru copii -ț

PREZENTAREA PROIECTULUI

Biblioteca Jude eană „V.A. Urechia” Gala i, institu ie subordonată Consiliului Jude eanț ț ț ț

Gala i,  ini iază  în  permanen ă  proiecte  educa ionale,  ce  vizează  educarea  non-formală  aț ț ț ț

utilizatorilor comunită ii gălă ene.ț ț

Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Copii, din cadrul Bibliotecii, derulează

anual mai multe proiecte educa ionale pentru copii i realizează activită i cultural-educative cuț ș ț

scopul de a promova colec iile sec iei i serviciile pentru copii i adolescen i. ț ț ș ș ț

Atragerea la lectură a unui număr cât mai mare de utilizatori de la cea mai fragedă vârstă

se realizează prin activităţi  culturale şi  de loisir:  expoziţii  şi  microexpoziţii  pe diverse teme,

vizite de prezentare a bibliotecii şi a serviciilor acesteia, lansări de carte, întâlniri cu autori de

carte pentru copii, cluburi de vacanţă, cluburi de lectură, concursuri tematice etc. 

Prin proiectul educa ional ț „Lumea uimitoare a slovelor” ne propunem să-i familiarizăm

pe  copii  cu  cartea,  cu  facilită ile  oferite  de  bibliotecă,  să-i  implicăm în  lumea  fascinantă  aț

pove tilor i să-i atragem ca viitori utilizatori ai Bibliotecii.ș ș

Prin  lecturarea  pove tilor  în  cadrul  Compartimentului  Împrumut  la  Domiciliu  pentruș
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Copii,  ne  dorim  să  le  dezvoltăm  celor  mici  imagina ia  i  creativitatea,  să  le  îmbogă imț ș ț

vocabularul i să le dezvoltăm abilită ile de comunicare.ș ț

Întâlnirile din cadrul proiectului vor avea loc în fiecare săptămână, miercurea, între orele

10,00 – 11,00,  cu maxim 30 pre colari/ colari  din institu iile partenere din proiect,  pentru aș ș ț

derula o oră de lectură în cadrul Compartimentului Împrumut la Domiciliu pentru Copii. 

Bibliotecarul  va  propune  tema  în  colaborare  cu  cadrele  didactice  responsabile  de

activitate. Va pregăti documentele specifice temei din colec iile compartimentului Împrumut laț

Domiciliu pentru Copii.  Activitate va cuprinde preponderent lecturi expresive, jocuri literare,

jocuri de rol, dezbateri pe diverse teme, precum i informa ii cu privire la istoricul i serviciileș ț ș

Bibliotecii, cu accent pe înscrierea la bibliotecă.

Proiectul se va derula în perioada octombrie 2022 – iunie 2023. 

INI IATORUL PROIECTULUIȚ

BIBLIOTECA  JUDE EANĂ  „V.A.  URECHIA”  GALA I  -  COMPARTIMENTULȚ Ț

ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII

TEMELE PROPUSE PENTRU ACTIVITĂŢI

 Din frumuse ile toamneiț

 Primele mele descoperiri: culorile; cuvintele opuse, formele, cifrele

 Iste  de mic! Curiozită i din lumea animalelor, plantelor i insectelorț ț ș

 Oare cât să fie Ceasul ? Lunile, săptămânile, zilele, orele...

 Descoperim spa iul cosmic!ț

 Magie pentru inimă i minte: pove ti terapeuticeș ș

 Ora ul nostru drag!ș

 Povestea lui „Mo  Nicolae”ș

 Bucuria Sărbătorilor de Iarnă

 Să învă ăm meseriileț

 Înva ă să economise ti!ț ș

 Mitologia pentru copii 

 Pa i spre cunoa tere!ș ș

 Cum ne comportăm? Ghidul bunelor maniere pentru copii

 Iepura ul up Sărbătorile de Pa tiș Ț ș
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 Personajele din pove tiș

 Căr ile copilărieiț

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 familiarizarea copiilor de vârstă mică cu cartea, cu lumea minunată a poveştilor, cu cea a

animalelor  şi  a  plantelor,  şi  responsabilizarea  acestora  în  ceea  ce  priveşte  îngrijirea

cărţilor;

 implicarea şi atragerea copiilor în diverse activităţi cultural-educative;

 atragerea  celor  mici,  ca  viitori  utilizatori,  către  bibliotecă,  locul  ideal  unde  îşi  pot

îmbogăţi cunoştinţele, vocabularul şi dezvolta personalitatea;

 promovarea şi valorificarea colecţiilor, a serviciilor şi facilităţilor oferite de bibliotecă.

SCOPUL PROIECTULUI

 Stimularea interesului pentru lectură în rândul copiilor de la cea mai fragedă vârstă

GRUPUL INTĂȚ

Beneficiari direcţi:
 pre colari i elevi ș ș

Beneficiari indirecţi:
 bibliotecari
 cadre didactice
 părinţi, bunici

PERIODICITATEA

Săptămânal,  în  fiecare  zi  de  miercuri,  în  perioada  12  octombrie  2022  –  13  iunie  2023,  în

concordan ă cu structura anului colar 2022-2023.ț ș

PARTENERI:

1. GRĂDINI A „ELENA DOAMNA”Ț

2. GRĂDINI A „MUGUREL” - structură Grădini a „Elena Doamna”Ț ț
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3. GRĂDINI A „TWEETY” - structură Grădini a „Elena Doamna”Ț ț

4. GRĂDINI A CODRU AȚ Ț

5. GRĂDINI A PRICHINDELȚ

6. GRĂDINI A CLEVER KIDSȚ

7. GRĂDINI A NR. 7 CRISTALȚ

8. GRĂDINI A NR. 45 – structură Grădini a nr. 7Ț ț

9. GRĂDINI A NR. 32 - structură Grădini a nr. 7Ț ț

10. GRĂDINI A NR. 26 - structură Grădini a nr. 7Ț ț

11. GRĂDINI A I COALA PRIMARĂ NANNYȚ Ș Ș

12. COALA GIMNAZIALĂ NR. 16Ș

13. COALA GIMNAZILĂ NR. 28 Ș

14. COALA GIMNAZIALĂ NR. 25 Ș

15. SEMINARUL TEOLOGIC „Sf. Ap. Andrei”.

PROMOVAREA PROIECTULUI

1. Publicitate directă
- informarea cadrelor didactice colaboratoare

2. Publicitate prin Internet
- pagina web a Bibliotecii: http://www.bvau.ro/
- social media: pagina de facebook: Biblioteca V.A. Urechia Galati; Sectia Copii - Clubul 
Curiosilor

3. Publicitate presa scrisă:
- mass-media locală
- publica iile biblioteciiț

ECHIPA DE PROIECT:

• Diaconeasa Florina
• Târâlă-Sava Maricica
• erban FloricaȘ
• Barcan Camelia
• Staicu Aurelia-Floren aț
• Buruiană Daniela
• Serviciul Apis al Bibliotecii
• Bibliotecari din Biblioteca Jude eană „V.A.Urechia”, Gala i.ț ț

ef Serviciu Rela ii cu PubliculȘ ț
Diaconeasa Florina

Responsabil Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Copii
Târâlă-Sava Maricica

4

https://www.facebook.com/bibliotecagalati/
http://www.bvau.ro/

