BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
Str. Trandafirilor, Nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, România
Tel. 0258 811 443, Fax: 0258 817 204
Email: bjalba@gmail.com • managerbiblioteca@yahoo.com • www. bjalba.ro
DOCUMENT EXTERN

Comunicat de presă
English 4 Kids la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Beneficiind de o bogată colecție de carte în limba engleză, parte din ea donată de către Ambasada
SUA în România, în cadrul proiectului American Shelf (Raftul American), Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba vine, începând cu luna august, cu o nouă propunere de petrecere a timpului liber, adresată copiilor.
Proiectul English 4 Kids se va derula sub forma unui club pentru copii în care participanții vor dobândi
cunoștințe noi de limbă și civilizație engleză și vor participa la activități practice și teoretice, în care vor avea
prilejul să-și exerseze cunoștințele dobândite prin cântec, joc și ateliere creative. Clubul English 4 Kids se va
derula cu o frecvență de o întâlnire pe lună și are ca scop familiarizarea copiilor cu civilizația, cultura și limba
engleză, într-un mediu nou și propice unor astfel de activități. Proiectul se va desfășura preponderent în
spațiul Secției pentru copii dar și în alte spații ale bibliotecii. Fiecare întâlnire a clubului va avea o temă
prestabilită și va fi coordonată de către profesoara Diana Mortură, în calitate de voluntar al bibliotecii. În cadrul
temei alese se vor desfășura ateliere creative, vor fi lecturate pagini de literatură engleză, se vor desfășura
jocuri didactice și recreative, se vor interpreta cântece și poezii, vor fi prezentate cărți și se vor face
recomandări de lectură în funcție de nivelul participanților, toate în limba engleză.
Prima întâlnire a clubului English 4 Kids va avea loc în data de 9 august 2019, la sediul Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” Alba, unde începând cu ora 10:00 copiii prezenți vor participa la activități de învățare
și aprofundare a limbii engleze, prin joc, vizionare de imagini și alte materiale didactice auxiliare, ateliere
creative și de lectură. În cadrul clubului va fi valorificată colecția de carte de limba engleză a bibliotecii, pusă la
dispoziție de Ambasada SUA în România, prilej cu care organizatorii vor face recomandări de lectură în
funcție de vârstă, preocupări și nivel de studiu al limbii engleze.
„Ne dorim să diversificăm serviciile pe care le oferim beneficiarilor noștri și să valorificăm cât mai bine
donația pe care am primit-o din partea Ambasadei SUA în România prin proiectul American Shelf-Raftul
American. Începând cu anul 2020 avem în perspectivă dezvoltarea proiectului prin implementarea lui în cât
mai multe localități din județul Alba astfel încât serviciile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba să fie utilizate
de un număr cât mai mare de beneficiari. Abordând noi proiecte, în special pentru copii, ne dorim să atragem
noi categorii de beneficiari și să le oferim posibilitatea să se familiarizeze cu serviciile noastre.” – a declarat
Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.
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