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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Internațională a Limbilor Materne, tema proiectului „Coșulețul copiilor deștepți”, de la 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează, cu prilejul Zilei 

Internaționale a Limbilor Materne, proiectul de cultură generală intitulat Coșulețul copiilor deștepți. Proiectul 
are ca scop îmbogățirea culturii generale a copiilor de vârstă școlară, cu cunoștințe noi pe o temă data, 
dobândite prin lectură și prin intermediul unor activități de animație de bibliotecă. Activitățile vor fi susținute de 
personalul calificat al bibliotecii, cu sprijinul voluntarilor, partenerilor și colaboratorilor. 

 Vineri, 21 februarie 2020, cu începere de la ora 10:00, la Secția pentru copii a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, participanții la proiectul Coșulețul copiilor deștepți își vor îmbogăți cunoștințele prin 
participarea la prezentări de cărți, jocuri de tip ghicitoare, jocuri cu bilețele și alte activități interactive menite să 
le îmbogățească cunoștințele referitoare la limba maternă în general și la limbile vorbite de către minoritățile 
din România. Genericul sub care se derula proiectul este „Curiozități despre limbile materne”,  

Ziua de 21 februarie este declarată de către UNESCO drept Ziua Internațională a Limbii Materne și 
are scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. Această zi se 
sărbătorește anual începând din 21 februarie 2000. Data semnifică ziua în care, în 1952, studenții pakistanezi 
care demonstrau pentru recunoașterea limbii lor materne, bangali, ca limbă națională a Pakistanului, au fost 
uciși de poliție la Dhaka, astăzi devenită capitala Bangladesh-ului. 
 În urmă cu câțiva ani, cu prilejul Zilei Internaționale a Limbilor Materne, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba a pus în practică un proiect unic în România, traducerea poeziei „Către Cititori” a poetului Lucian 
Blaga în toate cele 18 limbi materne vorbite pe teritoriul României, la acea dată. Cartea va fi prezentată cu 
prilejul derulării proiectului 1.22. Coșulețul copiilor deștepți, proiect ce face parte din programul 1 USERS, al 
Proiectului Managerial pentru perioada 2017-2020.   
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