
„Locuri de legendă. Mit i adevărș ”

proiect educativ - recreativ,   online

derulat de Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu”,

în colaborare cu Fundaţia „Andreiana Juventus”

Argument

Tendința generală este de a vizita locuri pentru faima pe care o au, pentru a fi acolo

unde o persoană importantă a fost sau un eveniment important a avut loc. Dorința de a

ne face părtași la ceva semnificativ sau cu impact mare în societate primează de multe

ori în alegerea unor destinații de călătorie.

Dar știm oare toate locurile care au fost marcate astfel de-a lungul timpului? 

Sunt  legende  și  mituri  universale,  internaționale,  cunoscute  de  majoritatea

oamenilor, care atrag de secole vizitatori, dar sunt și locuri marcate de povestiri cu aer

de mister, cunoscute de puțini și spuse în taină („la ureche”) fie pentru a nu tulbura

încărcătura deosebită a locului, fie pentru a afla doar „cine merită”. Și mai sunt locuri

care te îndeamnă singure să le descoperi tainele, să le asculți poveștile susurate de fire

zglobii de apă sau de foșnet de frunziș, stând sprijinit de o stâncă ce seamănă cu un zid

vechi sau cu o statuie a vreunei făpturi fantastice. 

Scop

Prin acest proiect intenționăm să aducem în atenția cititorilor locuri frumoase cu

istorii interesante - în care mitul se împletește cu realitatea, dând astfel prilej imagi-

nației vizitatorilor (fie ei și numai virtuali) să își deschidă aripile cât mai larg. 



Obiective

1. Aducerea  în  atenția  beneficiarilor  a  unor  aspecte  interesante  și  mai  puțin

cunoscute ale unor locuri, locații din România și din lume;

2. Popularizarea  unor  mituri  și  legende  mai  puțin  cunoscute  și  realizarea

corelațiilor între acestea și eventualele date istorice existente pentru locațiile în

care acestea se regăsesc.

3. Conștientizarea faptului că biblioteca este o alternativă educativă de petrecere a

timpului liber prin activitățile desfășurate.

       Grupul ţintă

 Grupul țintă va fi format din utilizatori ai serviciilor bibliotecii și cititori ai paginii

de facebook a filialei. 

Locul de desfăşurare a activităţii şi durata desfăşurării

 Proiectul urmează să se desfășoare online prin postări pe pagina de facebook a

filialei 

 (https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr-5-Hortensia-Papadat-Bengescu-

Bibliotec%C4%83-         Municipal%C4%83-304529726827534/  )

 Data de începere a proiectului: 2 noiembrie 2020.

Concluzii

Proiectul  își  propune  să  suscite  interesul  pentru  locuri  și  locații  încărcate  cu

istorie, să ajute la formarea unei comunități pe baza unor interese comune, să faciliteze

participarea  instituției  bibliotecii  la  diseminarea  unor  informații  de  calitate  și

folositoare utilizatorilor.
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