
Spune-mi ce ai citit ultima oară!

Ți-a plăcut? De ce?
Nu ți-a plăcut? De ce?
- Proiect educativ derulat de Compartimentul Împrumut pentru Adulți -

„Ar trebui să citim pentru a da șansa sufletelor noastre de a huzuri.” Henry Miller 

Argument
Cititul este cea mai frumoasă și mai înălțătoare îndeletnicire, putând schimba un
om la 360 de grade, prin: informație, implicare afectivă, dobândirea unui vocabular
expresiv.  Lectura  are  în  zilele  noastre  rivali  redutabili,  mijloacele  de  informare
rapidă și comodă ocupă o mare parte din timpul liber, care rămâne din ce în ce mai
puțin.  ”Oamenii  ocupați”  s-au  îndepărtat  de  lumea  cărților,  făcând  tot  mai  rar
”gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-și construi o
bibliotecă proprie.

Scop
Proiectul  educațional  pe  care  îl  propunem  reprezintă  o  încercare  de  a  repune  în
drepturi cartea, de a contribui la reconsiderarea lecturii ca fiind o plăcere, o relaxare,
un izvor de cunoaștere și de visare fără egal.

Obiective
Stimularea gustului pentru lectură
Apropierea de carte și de cuvântul scris
Stimularea imaginației și a creativității verbale
Împărtășirea experiențelor personale

Grupul țintă
Grupul  țintă  va  fi  format  din  utilizatori  ai  serviciilor  bibliotecii,  în  special  ai
Compartimentului Împrumut pentru Adulți și potențiali utilizatori

Locul și durata de desfășurare
Proiectul se va desfășura în mediul online, în intervalul 9-30 noiembrie 2020, fiind
parte integrantă  din programul ”Zilelor Bibliotecii V.A. Urechia”, care aniversează
130 de ani de existență.

Mecanismul proiectului
Participanții vor trimite un mesaj privat pe pagina de Facebook ”Bibliofilii” cu:



- numele complet
- o fotografie a ultimei cărți citite sau o fotografie cu cititorul și cartea

- o scurtă recenzie în care să argumenteze de ce le-a plăcut sau nu cartea respectivă

Coordonatorul proiectului va verifica și corecta textele primite, apoi le va posta.
Odată  cu  implicarea  în  proiect,  participanții  își  exprimă  acordul  implicit  ca
fotografiile  lor  să  poată  fi  făcute  publice  și  utilizate  în  scop  publicitar  de  către
organizatori, inclusiv pe paginile de Facebook ale Bibliotecii „V.A.Urechia” și acordul
implicit de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul minorilor, se prezumă
că participarea acestora a fost făcută cu acordul părinților sau tutorelui, după caz, și
că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele și fotografiile persoanelor
pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate de către Organizator.

Concluzie
Lectura înseamnă bogăție. Un om care citește mult va fi împlinit sufletește și  va
dobândi o spiritualitate ieșită din comun. Cărțile sunt cele mai de preț avuții, din ele
afli secretul reușitei. 

Întocmit
Bibliotecar Cătălina Popa


