,,Pe aripile fluturilor noştri de hârtie, asemenea unor
solzişori ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate, înscrise cu
cerneală tipografică. A trebuit să mergem la şcoală ca să le
desluşim. Stând confortabil pe spinarea mătăsoasă a
marelui fluture, citim şi zburăm. Căci fluturele nu se urneşte
de pe frunza lui dacă nu-i inventăm noi aripile adevărate,
care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, ci
de imagini, atingeri, mirosuri şi melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Şi de
atunci înţelegem că zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece
întotdeauna în noi înşine.” Mircea Cărtărescu

,,Povești văzute prin ochi de copii zglobii” - SESIUNI DE TAIFAS
Proiect cultural-educativ on-line, de promovare a lecturii
Filiala nr.1 ,,Costache Negri”

Argument

Cartea, ce minune...!
Închide în ea posibile lumi, emoţii, gânduri, călătorii şi oameni. Biblioteca, univers nelimitat, rămâne
primul loc al întâlnirii cu nepreţuitele cărţi. De aceea, în fiecare an, de „Zilele Bibliotecii Județene
V.A.Urechia" sunt aşteptate cu mult drag manifestările în care CARTEA, regina culturii, este sărbătorită.
Cu această ocazie, prichindeii clasei a II-B, de la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare'', împreună cu
doamna învățătoare Ioana-Alexandra Văduva, vor da start proiectului nostru, cu prilejul împlinirii a celor
130 de ani de existență a Bibliotecii Județene ,,V.A.Urechia".
Proiectul ,,Povești văzute prin ochi de copii zglobii - SESIUNI DE TAIFAS’’ se adresează tuturor
elevilor de ciclu primar și gimnazial, pasionați de literatură, elevi cărora li se oferă prilejul de a-și
manifesta libertatea de exprimare prin cuvânt. Lectura este un dar minunat! Ea nu are nicio limită, nu ține
cont de mediul din care provenim, nu ține cont de distanță, nu ține cont de vârstă… Mirajul ei ne învăluie
oriunde ne-am afla.
Regulamentul proiectului
Dragii noștri, dacă sunteți nerăbdători să vă provocați imaginația și să vă antrenați creativitatea prin
cuvânt, vă așteptăm într-un spațiu virtual, pe pagina noastră de facebook, unde vom sta la taifas și vom
experimenta arta de a născoci povești.
Așadar, vă invităm, din nou, să invocați muza imaginației și să fiți parte din BIBLIOTECA noastră.
Ce trebuie să faceți? Este foarte simplu.
Voi, cei care sunteți pasionați de lectura, veți crea un scurt filmuleț cu prezentarea cărții preferate sau cu
lecturarea unei povești și veţi trimite înregistrarea pe messenger-ul paginii de Facebook: Filiala nr.
Costache Negri - Bibliotecă Municipală pentru Copii.
Așteptăm cu nerăbdare să vă alăturați proiectului nostru!

Scopul proiectului
- Dezvoltarea și stimularea interesului pentru lectură de la cea mai fragedă vârstă;
- Provocarea imaginației și antrenarea creativității copiilor prin intermediul cuvintelor.
Obiective
- Creșterea motivației pentru învățare și a interesului pentru lectură prin stimularea implicării elevilor în
activități extrașcolare;
- Crearea unui mediu educațional care să stimuleze lectura
și dragostea de carte;

Perioada de derulare
noiembrie 2020 - iunie 2021

Rezultate așteptate

Proiectul va înlesni posibilitatea cititorilor noștri de a-și exprima emoțiile și impresiile despre lecturile
parcurse, ajutându-i să-și dezvolte totodată și creativitatea, mai ales în mediul online. De asemenea, ne
dorim încurajarea și stimularea interesului copiilor pentru lumea cărților, oferindu-le astfel șansa de a
părtunde și în alt mod în acest spațiu al cunoașterii, Biblioteca.

Grup țintă
Copii cu vârsta de până la 14 ani, pasionați de literatură.

Locul de desfășurare
În mediul on-line, pe pagina de facebook a bibliotecii Filiala nr. 1 ,,Costache Negri’’- Bibliotecă
Municipală pentru Copii, Galați.

Resurse folosite în derularea proiectului
- resurse umane: cadre didactice, elevi, bibliotecari;
- resurse materiale: computer, telefon;
-resurse online: pagini web.

Concluzii
Biblioteca nu este doar un loc plin de cărți, este o călătorie a desăvârșirii, a tărâmurilor minunate, iar prin
cărți le dăm copiilor curajul să creadă că totul este posibil!
Rezultatele proiectului vor viza cultivarea sensibilităţii și a imaginației copiilor participanți, a exprimării
corecte, coerente și expresive. De asemenea, cunoștințele dobândite pot fi transferate către toate
disciplinele de învățământ.

Acest proiect este o provocare pentru toţi copiii! Așteptăm mulți iubitori de lectură!

Inspirație și succes tuturor!

