
                      
 

                                                      

    Regina Toamnă… în file de carte             

Proiect cultural-educativ online derulat de Filiala nr. 1 ,,Costache Negri” 

Perioadă de desfăurare: septembrie – noiembrie 2020  

 

ARGUMENT:  

 

Toamna este anotimpul culorilor, al împlinirii și al abundenței. Pentru că biblioteca un templu al ideilor, 

toamna nu își poate desfășura mai plăcut basmul de culori și de gânduri, decât la noi, locul în care copiii, elevii și 

dascălii dau frâu liber creativității. În fiecare an, Regina Toamna poposește în lumea minunată a cărților, ne bate la 

geam, cu stropi de culoare și raze mângâietoare. Mereu poartă altă haină, uneori este îmbrăcată cu o haină blândă, 

cu soare dogoritor şi cu parfum de fructe, alteori mai aspră, cu miros de brumă şi vânt tăios sau cu ploi reci, 

melancolice, dar întotdeauna colorată și parfumată. Simfonia de culori ne dă un sentiment de visare, dăruire și 

iubire.  
 Încercând să înţelegem acest festin al culorilor, privind cu atenţie spectacolul naturii, impresionanta dovadă 

de sensibilitate şi frumos, ne gândim că uneori ar fi benefic să ne exprimăm gândurile prin intermediul artei. Să 

redăm, aşadar, povestea toamnei, oferind posibilitatea micilor artiști să invoce muza imaginației, să se lase învăluiți 

de frumusețea ei și să transforme acest anostimp într-o Sărbătoare a cuvintelor și a culorilor. 

 

SCOPUL: 
 

  Afirmarea, promovarea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor din învǎţǎmântul primar. 

 

 

 

OBIECTIVE:  

- Promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul cultural; 

- Stimularea potenţialului artistic creativ al copiilor; 

- Realizarea unui schimb de experienţă între grădiniţe, şcoli și bibliotecă; 

- Valorificarea valenţelor creative ale elevilor; 

- Relizarea unei expoziţii virtuale cu frumoasele ,,mărturii’’ale toamnei. 

 

 



                      
 

 

 

 GRUP ŢINTĂ : 

 

Preşcolari, elevi, cadre didactice şi bibliotecari implicaţi în învăţământul preuniversitar. 

PERIOADA DERULARII 

Septembrie –Noiembrie  2020 

 

 

Rezultate așteptate: 

Proiectul va înlesni posibilitatea cititorilor noștri de a-și exprima emoțiile și impresiile despre frumusețea și 

generozitatea Reginei Toamna, ajutându-i să-și dezvolte totodată creativitatea și fantezia, în mediul online.  

 

Grupul ţintă: 

Grupul țintă va fi format din utilizatori ai Bibliotecii și cititori ai paginii de facebook a filialei: 

Filiala nr.1 „Costache Negri”- Biblioteca Municipală pentru Copii Galați 

                                                                                                       

Locul de desfăşurare a activităţii şi durata desfăşurării:                            

Proiectul se desfășoară în mediul online, pe pagina de facebook a filialei:                      

                                                                                                                     

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului:                                                    

 • resurse umane: bibliotecari, elevi, cadre didactice;  

• resurse materiale: computer, telefon;  

• resurse online: pagini web. 

Concluzii: 

Proiectul își propune să contribuie la formarea unei comunități online, în care utilizatorii să își folosească 

imaginația, fantezia și creativitatea. Cititorii noștri vor fi actori pricipali în frumosul demers, iar noi, bibliotecarii, 

ne dorim ca această activitate să fie un prilej de sărbătoare, care să creeze copiilor o bună dispoziție favorabilă, atât 

dezvoltării psihice, emoționale, dar și estetice. 

 

                                             

                                   


