Curiozități despre... CASTELE
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Argument
Castel, palat, fortăreață - acești termeni dau naștere unor tablouri și imagini ca din basmele
copilăriei și din visele noastre. Ne duc cu gândul la noi expresii și peisaje care se revarsă ca un izvor
nesecat: turnuri, poduri, creneluri, bastioane, cavaleri, armuri, șiruri de trepte și grădini.
Unele ieșite din pagini de poveste, cu o istorie bogată și învăluite în mister, castelele au un
aspect fantastic care face legătura dintre prezent și trecut, dintre realitate și basm. Fiecare castel este
diferit, o versiune originală a unui concept comun, astfel încât oferă o poveste diferită, o legendă unică,
o parte a istoriei proprie care atrage și fascinează...
Castele care par că se înalță din piatra dură a stâncilor, dau mai mult șarm unei țări care are
multe de oferit celor însetați de curiozitate. Ele conservă între ziduri povești medievale cu voievozi și
regi, în care realitatea se îmbină fermecător cu legenda, ziduri care au văzut lupte sângeroase sau care
au adăpostit bijuterii și comori mult râvnite.
Cu siguranță ai văzut câteva dintre ele. Cu siguranță, român fiind, ai aprobat atotștiutor din cap
când vreun prieten de peste graniță a dorit să-ți arate nu numai că știe exact care e capitala României și
care a fost cel mai de seamă fotbalist al ei, dar și că a auzit de castelul lui Dracula. Poate inutil ai
încercat să-i explici că nu există și nu a existat niciun vampir în Transilvania, că povestea lui Bram
Stoker este o exagerare în domeniul fantasticului, dar poate că încă și mai abitir ai încercat să-l
convingi să vadă castelul cu ochii lui.
Foarte bine - castelele merită să fie văzute, virtual sau fizic, de oricine!
Scop
Prin acest proiect ne propunem să vă prezentăm în mediul virtual unele dintre cele mai
spectaculoase castele ale lumii, locuri încărcate de istorie, care ne încântă să le vedem, să le admirăm,
să le fotografiem, dar mai ales să ne aflăm in interiorul lor, într-un exerci țiu de imagina ție menit să ne
ducă către dimensiuni pierdute ale timpului.

Obiective
•

Promovarea lecturii în rândul cititorilor bibliotecii;

•

Transmiterea de informații inedite;

•

Familiarizarea cu evoluția arhitecturii și stilului;

•

Stimularea interesului pentru cunoaștere.

Grupul țintă
Grupul țintă este format din utilizatorii actuali și potențiali, fără limită de vârstă.
Locul de desfăşurare
În mediul online, pe pagina de facebook Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”.
Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului
Resurse umane: utilizatorii activi și potențiali, bibliotecari;
Resurse materiale: cărţi, documente audio-video, mediul virtual.

Concluzii
Castelele lumii au fost întotdeauna atractii turistice fascinante. Aceste minunății sunt locuri
încărcate de istorie, unde abundă poveștile misterioase, iar dincolo de frumusetea de netăgăduit, aceste
construcții autohtone au menirea să ne poarte înapoi în timp.
Vă invităm să vă familiarizați cu arhitectura, stilul, arta și grandoarea, ilustrate prin exemple
alese cu grijă. Să pornim, așadar, într-o excursie virtuală, să străbatem lumea-n lung și-n lat, și să
descoperim împreună locuri spectaculoase, faimoase sau mai puțin cunoscute, dar care reflectă prin
arhitectură oamenii și epoca lor.
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