„BIBLIOcultura”- Proiect cultural online cu
informații din Monografia Bibliotecii Publice „V.A. Urechia”
Filiala nr. 1 „Costache Negri”

Motto:
„Cultura este arma cea mai puternică. O națiune incapabilă de a se putea dezvolta,
este incapabilă de a-și apăra existența. De aceea toate națiunile, recunoscând cultura de
primă condiție a existenței și măririi lor, s-au străduit să-și întrebuințeze toate forțele spre
a înainta în cultură...Ce va fi această țară cultivată, dacă proprietarii ei nu vor poseda
cultura necesară pentru a-i putea apăra existența? Căci astăzi cultura este arma cea mai
puternică și neînvingibilă!”- Vasile Alexandrescu Urechia, anul 1870
Argument:
Monografia unei biblioteci este o pagină de istorie a unei comunită ți. Istoria bibliotecii
gălățene este o istorie a setei de cultură, fiind cunoscut faptul că niciunde nu s-a născut o

bibliotecă fără a exista mediul favorabil dezvoltării acesteia.
Instituția gălățeană se dovedește a fi o creație deosebită, fiind proiectată ca bibliotecăpinacotecă-muzeu. Vechimea și continuitatea bibliotecii gălățene dau o puternică motiva ție
să-și facă o evaluare a locului în rândul instituțiilor culturale și a rolului în via ța spirituală a
orașului de la Dunăre. Istoria „copilului de predilecție” a lui Urechia, biblioteca, ilustrează
și o concepție deosebit de novatoare și de mare actualitate: necesitatea unor ini țiative sau
proiecte cultural-educaționale cu susținere multiplă în folosul și pentru uzul comunității.
Scopul : Conştientizarea importanţei pe care o are biblioteca în construirea şi
desăvârşirea personalităţii, locul ideal de realizare a procesului de educa ție continuă,
model de conduită intelectuală, stimularea inițiativei personale.
Obiectivele proiectului:
- cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru cunoașterea istoriei bibliotecii;
- prezentarea locațiilor în care Biblioteca Publică „V.A. Urechia” și-a desfă șurat
activitatea în cei 130 de ani de existență;
- conștientizarea faptului că biblioteca are un rol important în dezvoltarea gustului
pentru lectură;
Perioada de derulare:
Noiembrie – decembrie 2020
Rezultate aşteptate
 capacitatea de a valorifica, din perspectivă proprie, mesajul receptat ;
 dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptul de valoare;
 conștientizarea faptului că biblioteca – instituție de cultură, are un rol important în

viața tuturor utilizatorilor care o vizitează și este alternativă educativă de petrecere a
timpului liber.
Grupul ţintă:
Se adresează utilizatorilor bibliotecii (actuali și potențiali).

Locul de desfăşurare
În mediul online, pe pagina de facebook a bibliotecii: Filiala Nr. 1 „Costache Negri”Bibliotecă Municipală pentru Copii, Galați.
Resursele utilizate


resurse umane: bibliotecari;



resurse materiale: documente din gestiunea bibliotecii;



resurse de timp : săptămânal, pe parcursul derulării proiectului.

Concluzii:

Prin acest proiect vom promova imaginea istorică a Bibliotecii Publice „V.A.
Urechia”, vom încerca să dezvoltăm interesul utilizatorilor pentru lectura documentelor care
conțin aceste informații.

