
Periplu prin cele mai frumoase insule ale lumii

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

                    Perioadă de desfă urare: august - decembrie 2020ș

         Călătoritul te lasă fără cuvinte, iar ulterior te transformă într-un povestitor, afirma s avantul iș

exploratorul marocan Ibn Battuta…

 

Argument

          Există ceva magic în cuvintele călătorie sau insulă care pot trimite un flux de endorfine către creier

i inimă. Este minunat că sunt atât de multe insule pe planeta noastră, care stârnesc curiozitatea i ne atrag,ș ș

indiferent dacă se află într-un ocean, pe un lac, pe un râu sau sunt chiar artificiale. 

Pe insule s-au născut culturi deosebite, în care totul - religia, arta, limba i chiar comportamentulș

oamenilor  -  este  diferit  faţă  de  continent.  Din  acest  motiv,  proiectul  va  încerca  să  ofere  savoarea

descoperirii sau redescoperirii de insule fantastice. La unele este dificil de ajuns...altele se află la mică

distanţă de continent i se poate ajunge u or. Unele sunt presărate cu remarcabile ruine istorice i păstreazăș ș ș

ecoul culturii străvechi, altele nu au altceva decât plaje cu nisip i câţiva palmieri.ș

De ce să nu existe

 nebunia să vezi, chiar i virtual, o insulă unde nu ai fost niciodată sau chiar nici nu ai auzit de ea? Noiș

avem posibiliatea, prin cărţi i alte tipuri de documente, de a-ţi oferi informaţii despre aceasta!ș

Urmăre te periplul nostru care poate fi o sursă nepreţuită de inspiraţie, fie în realitate, fie virtual.ș

Fie că vrei să experimentezi culturi indigene fascinante, un paradis idilic cu plaje de nisip alb i mări deș

turcoaz, lini tea unui colţ de lume îndepărtat sau agitaţia unei metropole vibrante, există, cu siguranţă,ș

pentru fiecare câte o insulă care să te tenteze spre ţărmurile ei….

Hai cu noi, pe pagina de Facebook a filialei sau vino la bibliotecă să descoperi, prin intermediul

cărţilor, insule fantastice!!!!

Scop

Acest proiect a pornit de la dorinţa de a aduce mai aproape lumea de oameni, de a conecta i de aș

descoperi că, de i suntem diferi i, cu to ii ne dorim acela i lucru: să fim ferici i! Iar numitorul comun alș ț ț ș ț

fericirii a fost reprezentat de pasiunea pentru vacan e, călătorii, descoperiri. Ajutaţi fiind de ghidurile iț ș

jurnalele de călătorie aflate în colecţia bibliotecii vom porni într-o călătorie virtuală inedită. 



Obiective

• Promovarea lecturii în rândul cititorilor bibliotecii;

• Diseminarea informațiilor mai puțin cunoscute, uneori chiar inedite;

• Cultivarea gustului estetic și promovarea interesului pentru cunoaștere, călătorie și recreere. 

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

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:

Chiar dacă traversăm o perioadă neplăcută, haide i să fim optimi ti cu noi în ine… Călătore te înț ș ș ș

stilul  i  ritmul  tău,  acolo  unde te  duc  pa ii  i- i  spune inima...  Lasă-te  dus  de  valul  călătoriei,  de  aș ș ș ț

descoperi  i  explora minuna iile  planetei.  Dacă pa ii  v-au purtat  vreodată pe aceste meleaguri,  atunciș ț ș

a teptăm să împărtă iţi cu noi experienţe, fotografii, amintiri sau impresii. ș ș

“Impulsul de a călători este unul dintre cele mai optimiste lucruri ale vieţii.” (Agnes Repplier,

eseist american)
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