„La pas...prin GALAȚII de altădată!”
Proiect cultural online
Filiala nr. 1 „Costache Negri”
Motto:

„Este prin excelență strada elitei. Este un fel de Calea Victoriei, dar îmdoit mai largă,
cu trotuare mai largi, plantate cu tei mirositori și castani stufoși.
Este unică în țară la noi prin aspect, curățenie și lungime, măsoară vreo 4 km, de la
Centru până la Vadul Ungurului.” - Gh. Cristescu „Farmecul Dunării și Galații”
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Argument:
„Privit de peste Dunăre, Galațiul vechi nici nu se mai vede dintre blocuri – doar turlele
bisericii Sfânta Precista, cea mai veche construcție gălă țeană păstrată, încearcă să ne aducă
aminte de portul vestit de odinioară, unde, din înălțimea falezei, bisericile se ridicau dintre
casele cu etaj, punând în evidență și cele șapte coline pe care era ridicat ora șul, precum și
orașul Roma, coline simbolizate și în coroana cu șapte vârfuri în formă de meterez de pe
stema orașului. Distrus repetat de războaiele altora, reconstruit mai linear, pe orizontală,
orașul nostru păstrează încă multe comori și secrete pe care le putem pierde cândva, prin
neștiință...” - Victor Cilincă, „Abecedar istoric gălățean”
Orașul de astăzi este suma tuturor istoriilor sale știute și neștiute, precum au fost, și poate fi
descoperit pas cu pas.
Scopul :
Prin acest proiect ne dorim să trezim interesul pentru istoria și memoria culturală locală.
Obiectivele proiectului:
- educarea tinerilor în spiritul respectului față de trecutul și prezentul comunită ții, fa ță de
valorile și tradițiile locale;
- promovarea patrimoniului arhitectural și a imaginii orașului Galați;
- consolidarea identității culturale;
- valorificarea patrimoniului documentar și imagistic al colec țiilor Bibliotecii Jude țene
„V.A. Urechia”
- promovarea turismului cultural prin atragerea atenției asupra necesită ții protejării și
conservării acestui patrimoniu arhitectural unic în centrul istoric al orașului.
Perioada derulării
Noiembrie 2020 – iunie 2021
Rezultate aşteptate
 conștientizarea faptului că locuim într-un oraș cu o istorie interesantă
 capacitatea de a valorifica, din perspectivă proprie, mesajul receptat;
 dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptul de valoare;
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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 orașului Galați, cu lucruri
importante și puțin cunoscute, spuse ca o poveste adevărată tuturor celor care ne urmăresc în
mediul virtual.
Vom încerca să dezvoltăm interesul utilizatorilor pentru lectura documentelor care con țin
aceste informații.
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