Poveştile vin la tine acasă!
Proiect cultural-educațional online
derulat de Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, în colaborare cu Fundaţia „Andreiana Juventus”

Argument
Un copil care are încă de mic o carte de poveşti în mână va fi curios să cunoască
conţinutul acelei cărţi, să îi vadă imaginile iar apoi, pe măsură ce creşte, să citească poveştile şi
să evadeze în lumea lor.
„Poveștile vin la tine acasă!” este un nou proiect inițiat de Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”,
în colaborare cu Fundaţia „Andreiana Juventus”, care constă în postarea online, săptămânal, a
unor imagini atractive dintr-o poveste, respectiv documentul multimedia aferent (DVD sau CD)
astfel încât să-i determine pe cei mici şi cei mari să citească şi să vizioneze aceeaşi poveste, să-şi
dezvolte cunoştinţele și, în același timp, să pătrundă și să se bucure de universul poveștilor.
Scop
Prin acest proiect, ne propunem să îmbinăm lectura (care poate oferi cititorului multiple
cunoștințe și resurse) cu filmul (care poate oferi oportunități de dezvoltare), asfel încât cele două
suporturi oferite de către bibliotecă să îmbogăţească bagajul lingvistic al celui care
citeşte/vizionează povestea respectivă.
Beneficiile pe care le pot avea copiii prin citirea cărților, respectiv ecranizarea acestora:
 formarea abilităților de ascultare, atenție, concentrare și memorare;
 înţelegerea sensului cuvintelor, construind, în timp, vocabularul;
 transmiterea plăcerii pentru lectură;
 stimularea imaginației și a creativităţii;


creșterea gradului de concentrare prin faptul că urmăresc ecranizările, facilitând dezvoltarea
abilităţilor de a urmări cu atenție anumite evenimente.

Obiectivele
 promovarea documentelor pe suport hărtie (cărţi) şi a documentelor multimedia (DVD, CD);
 promovarea lecturii în rândul copiilor şi adulţilor.
Grupul țintă:
Grupul ţintă va fi orientat către copiii cu vârsta de până la 14 ani, însă acest proiect este dedicat,
orientat către toate categoriile de vârstă.
Perioada de desfășurare:
Decembrie 2020 - Martie 2021.
Locul de desfăşurare:
În mediul online, pe pagina de Facebook: BVAU – Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” Galați:
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9BiBiblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781
Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului


resurse umane: bibliotecari;



resurse materiale: computer, cărți, documente multimedia;



resurse online: pagini web.

Concluzii:
Atât cartea, cât şi ecranizarea sa sunt foarte importante în viaţa fiecăruia, în special a copiilor.
Prin intermediul acestui proiect, orientat către toate categoriile de vârstă, vă invităm să vă bucurați de
universul poveștilor, să cunoașteți personaje vechi și noi, precum și să trăiți alături de acestea
experiențe minunate. Totodată, vă invităm să îmbinați lectura cu filmul și, nu în ultimul rând, să
conştientizaţi că biblioteca reprezintă o resursă inestimabilă în formarea educaţiei pe tot parcursul
vieţii!

