
ORA DE VORBIRE

Proiect cultural-educativ online derulat de Filiala nr. 2 “Paul Păltănea”

Perioadă de desfă urare:ș  septembrie - decembrie 2020

„A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De

aceea, pentru mine, muntele munte se nume te, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, deș

aceea,  pentru  mine,  izvorul  izvoră te,  de  aceea,  pentru  mine,  viaţa  se  trăie te.”  (Nichitaș ș

Stănescu) 

Argument

Exprimarea corectă duce la în elegerea corectă a inten iilor emitentului.  Având în vedere căț ț

mediul de recep ie este perturbat atât din interior (în func ie de aten ia acordată de persoana căreia neț ț ț

adresăm), cât i din exterior (poluarea fonică), cu cât realizăm un enun  mai corect i complet, cu atâtș ț ș

reu im  să  îi  furnizăm  ascultătorului  o  cantitate  mai  complexă  de  informa ie  din  care  să  poatăș ț

decodifica, potrivit pregătirii, nivelului de educa ie i interes, mesajul transmis (cel pu in în esen ă).ț ș ț ț

Scop

Prin  acest  proiect  ne  propunem,  astfel,  să  realizăm  o  serie  de  prezentări  care  să  vină  în

întâmpinarea  i  ajutorul  tuturor  celor  interesa i  de  îmbunătă irea  exprimării  i  îmbogă ireaș ț ț ș ț

vocabularului (fie i doar tangen ial), urmărind astfel cre terea nivelului lingvistic al societă ii gălă eneș ț ș ț ț

( i nu numai).ș

Obiectivele

• oferirea unor informa ii de calitate din surse certificate pentru corectarea i completarea unorț ș

caren e personale în educa ie;ț ț

• participarea la procesul de îmbunătă ire a exprimării i îmbogă ire a vocabularului;ț ș ț

• promovarea lecturii în rândul cititorilor bibliotecii.



Grupul intă:ț

Grupul intă este format din utilizatorii actuali i poten iali, fără limită de vârstă.ț ș ț

Locul de desfă urareș

În mediul online, pe pagina de facebook Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”. 

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

• resurse umane: utilizatorii activi i poten iali, bibliotecari ș ț

• resurse materiale: cărţi, documente audio-video, mediul virtual 

Concluzii:

„Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul unei Limbi atât de frumoase iș

înţelepte cum este Limba Română?” spunea Grigore Vieru, din perspectiva celui care a suferit toată

via a din cauza dezrădăcinării (la doar zece ani, gardul din sârmă ghimpată care a fost tras „prin fundulț

cur ii” l-a despăr it de patria mamă). Cu atât mai mult ar trebui să o pre uim noi, cei care ne na tem iț ț ț ș ș

trăim cu ea.

 

18.08.2020

https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781/
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