„Galațiul - Istorie și cultură locală”
Proiect educațional online
derulat de Filiala Nr. 1 "Costache Negri"- Biblioteca Municipală Pentru Copii, în colaborare
cu Fundația „Andreiana Juventus”

„Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii.” –
Nicolae Iorga
A cunoaște istoria = a ne cunoaște pe noi înșine
Argument:
Istoria este flacăra trecutului în mâna prezentului care luminează viitorul. Ce importan ță
are istoria? Istoria a fost și va fi mereu o posibilitate infinită de a cunoa ște, a în țelege și a
contempla umanitatea în toată diversitatea sa. Jocul cu trecutul ne poartă spre tărâmul de
poveste, o poveste care este chiar a noastră și pe care este păcat să nu o cunoa ștem și să o
trăim. Orice localitate își are istoria ei, are o vechime, o întindere în timp și spa țiu, are
personalitățile ei, are oameni, locuri, fapte, cu care se pot mândri. Când trecem pe o stradă, de
regulă cu nume istoric, pe lângă un monument, statuie, muzeu, etc. împreună cu prietenii
noştri sau proprii copii, ce le spunem? Cine a fost şi ce rol a avut personajul respectiv în
istoria noastră sau ce formula inginerească s-a folosit pentru construcţia acelei statui? Se poate
concluziona că ştiinţele exacte dezvoltă inteligenţa copiilor, dar ştiinţele umaniste oferă
informaţia, cultura şi ajută la progresul şi consolidarea unei educaţii optime.

Scop:

 Prin acest proiect ne propunem să facem copiilor și adolescenților cunoștință cu
istoria orașului Galați. Aceștia vor avea parte de o experiență culturală, vor afla
mai multe lucruri interesante despre istoria orașului într-o manieră interactivă;

 Stimularea curiozității pentru studiul istoriei;
 Îmbunătățirea percepției copiilor cu privire la imaginea, istoria si importanța
culturală a orașului;

 Dezvoltarea abilităților de gândire critică și abilităților de gândire istorică.
Obiective:

 Cunoașterea și interpretarea faptelor istorice;
 Înțelegerea specificului localițății și educarea unui sentiment de mândrie de
apartenență la această comunitate;

 Punerea în valoare și protejarea bunurilor de patrimoniu local;
 Familiarizarea cu istoria orașului.
Grupul țintă:
Grupul țintă este format din utilizatorii rețelelor de socializare actuali și potențiali, cu
vârsta cuprinsă între 8 – 25 ani
Perioada de desfășurare: ianuarie 2021 – iulie 2021
Locul de desfășurare:
În mediul online, pe pagina de facebook a Filialei nr.1 „Costache Negri” Biblioteca
Municipală pentru Copii Galați
Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului:

 Resurse umane: utilizatori activi și potențiali, bibliotecari
 Resurse materiale: cărți, imprimantă, hârtie, computer, mediul virtual

Concluzie:
Studierea istoriei locale, ca o poveste, este benefică pentru a cunoaște trecutul, plaiurile
natale, acțiunile străbunilor, ajută să ştim cine suntem, de unde venim. Ne dezvăluie
parcursul înaintaşilor noştri, greşelile lor, trecutul cu bune şi rele.
Numai cunoscând trecutul copiii pot înțelege prezentul și pot anticipa viitorul.
Istoria este o formă de artă, o știință sau ambele, oferă divertisment și o bază comună
pentru participarea la dialog permanent asupra culturii noastre.

