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Comunicat de presă
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba prezentă cu lecturi interactive la Grădiniţa cu Program
Prelungit „Step by Step” nr.12
Luna martie este luna în care celebrăm Cititul cu Voce Tare. În acest spirit, luni, 11 martie 2019,
începând cu ora 11.00, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba s-a aflat în mijlocul copiilor de la la Grădiniţa
cu Program Prelungit „Step by Step” nr.12 în cadrul proiectului „Vreau să-mi citeşti!”. Acesta propune
organizarea atât în cadrul bibliotecii, cât şi în afara acesteia, a unor ateliere de lecturi interactive care să le
stimuleze copiilor gustul pentru lectură şi dragostea pentru cărţi.
Echipa bibliotecii le-a citit celor mici câteva dintre cele mai frumoase cărţi ilustrate pentru copii aflate
în colecţiile bibliotecii. Astfel, preşcolarii din grupa „Piticilor” coordonată de doamnele educatoare Camelia
Bufnea şi Paraschiva Tompi au descoperit bucuria cititului cu voce tare alături de bibliotecarul Liudmila Cioflică
a cărţii „Madeline Finn şi căţelul bibliotecar”. Grupa „Muguraşi” coordonată de doamnele educatoare Adriana
Brătean şi Alexandra Andrecuţ au avut parte de o poveste dedicată mamei, „Te iubesc atât de mult, mami!”,
lecturată de către un voluntarul al bibliotecii Adina Drimbe din cartea „Te iubesc atât de mult, mami!”, iar copiii
grupei „Raze Aurii” coordonată de doamnele educatoare Loredana Stan şi Claudia Bordea au prins curaj
alături de doamna bibliotecar Luiza Pop şi cartea „Am un crocodil sub pat”. Cei aproape 70 copii participanţi la
ateliere au avut ocazia să pună întrebări, să discute pe marginea textelor lecturate şi să se bucure de aventura
pe care cărțile o oferă. Atelierele constituie un preambul al viitoarei întâlniri din cadrul proiectului „Vreau să-mi
citeşti”, care se va desfăşura în data de 26 martie la Secţia Împrumut Copii a Bibliotecii Judeţene Lucian
Blaga.
Evenimentul reprezintă rodul unei bune colaborări cu Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step”
Nr.12 din Alba Iulia, în special cu doamna directoare Veronica Suciu şi cu doamna educatoare Camelia
Nicoleta Cîmpian, responsabil comisie „Parteneriate educaţionale”.
Activitatea face parte din proiectul 1.12 Vreau să-mi citeşti! din Programul managerial al bibliotecii
pentru perioada 2017 - 2020 și are ca scop familiarizarea copiilor cu biblioteca, atragerea copilului către carte
și încurajarea lecturii, petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și funcțional în sensul apropierii de carte şi
stimularea cognitivă, lingvistică și socială a copilului
Organizatorii proiectului sunt Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba.
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