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SCOPUL LUCRĂRII 

Valorificarea prezenţei şi experienţei unui voluntar al Corpului Păcii în bibliotecă, în 

vederea promovării şi eficientizării activităţilor desfăşurate de Biblioteca Publică în 

comunitate 

 

DESIGN/METODOLOGIE/ABORDARE 

Cum au fost atinse obiectivele. 

Organizarea următoarelor activităţi la Bibliotecă şi în Biblionet: 

1. Activităţi în Bibliotecă 

 Manifestări închinate marelui nostru poet Mihai Eminescu 

• ,,Luceafărul poeziei româneşti’’ – concurs cu tema: viaţa şi opera poetului 

Mihai Eminescu 

• ,,Cel mai bun recitator’’ – concurs de recitare din opera marelui poet 

• ,,Poezie reflectată în imagini ’’ – asocierea unor imagini vizuale versurilor 

eminesciene 

• ,,Cuvinte tematice ’’ – selectarea unor cuvinte, după semnificaţia dată de poet 

 

Dramatizări după piese literare 

• ,,Scufiţa Roşie’’ – prelucrare ECO 

• ,,Un altfel de Romeo şi Julieta’’ – adaptare 

Limba engleză prin jocuri interactive 

• ,,Corpul omenesc’’ – activitate de cunoaştere a cuvintelor în engleză 

reprezentând părţile corpului 

• ,,Numeşte meseria’’ – joc pe calculator de recunoaştere a cuvântului în limba 

engleză care denumeşte o meserie, după o imagine dată  

• ,,Bingo’’ – joc de cuvinte în limba engleză 

• ,,Twister’’ – joc de mişcare folosind indicii în limba engleză: culori, părţi ale 

corpului 

• ,,Joc de rol’’ – conversaţie folosită în diferite situaţii 

 

Proiecte 

• ,,ECO-Club’’ – proiect de educaţie ecologică în parteneriat cu ONG 

,,Asociaţia Concordia Săsar’’ 

• ,,Biblioteca – locul unde se modelează minţi şi suflete ’’ – proiect de 

parteneriat cu Şcoala Săsar  



• ,,Aripi’’ – proiect educaţional în parteneriat cu Şcoala Săsar şi Şcoala Nicole 

Iorga, Baia Mare 

• ,,ECO-Parc’’ – proiect de parteneriat în vederea formării unei atitudini 

conştiente asupra protejării mediului 

 

Carnavaluri şi baluri 

• ,,Halloween’’ – concurs de măşti şi bostani 

• ,,Eroi îndrăgiţi’’ – concurs de costume ilustrând personaje din desenele 

animate 

• ,,Dansul inimioarelor ’’ – balul perechilor de îndrăgostiţi 

• ,,Declaraţie de dragoste ’’ – concurs de scrisori care cuprind cele mai 

frumoase cuvinte de dragoste 

 

Tradiţii şi obiceiuri 

• ,,Mărţişor’’ – marcarea sărbătorilor specifice româneşti de primăvară 

• ,,Valentine’s Day’’ – promovarea obiceiurilor legate de această sărbătoare 

• ,,Ziua Recunoştinţei’’ – cunoaşterea semnificaţiei acestei sărbători americane 

• ,,Paralelă între Crăciunul românesc şi cel american’’ – prezentarea 

obiceiurilor şi tradiţiilor celor două ţări, prin comparaţie 

 

2. Activităţi în Biblionet 

• ,,Cum să cauţi informaţii pe internet’’ – familiarizare cu instrumentele 

tehnologiei informatice 

• ,,Educaţie la orice vârstă’’ – iniţiere în folosirea calculatorului pentru diverse 

categorii de vârstă 

 

REZULTATE/IMPACT 

• 30 de utilizatori care şi-au dezvoltat abilităţi de folosire a limbii engleze prin 

activităţi specifice desfăşurate în bibliotecă 

• Implicarea a patru parteneri locali în activităţi specifice bibliotecii: Primăria, 

Şcoala, ONG, Centrul Comunitar. 

• Atragererea unui număr de 200 de utilizatori în bibliotecă, în plus faţă de anii 

anteriori  

 

CONCLUZII   

• Prezenţa voluntarului de la Corpul Păcii în bibliotecă şi comunitate a contribuit 

la promovarea imaginii bibliotecii ca un spaţiu ideal pentru îmbogăţirea 

cunoştinţelor şi lărgirea orizontului cultural 

• Voluntarul american este mesagerul exemplelor de bune practici desfăşurate în 

bibliotecă, prin diseminarea informaţiilor în comunităţile unde va activa în 

viitor. 

 
 


