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 DOCUMENT  EXTERN 
 

 
Proiectul „English 4 Kids – Clubul de engleză” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 
Vineri, 26 februarie 2021, reîncepe proiectul „English 4 Kids - Clubul de engleză”, organizat de Consiliul 
Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. Clubul de limbă și civilizație engleză pentru copii 
se va desfășura online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba , începând cu ora 
18:00. Copii, părinți, bunici și toți cei interesați să învețe limba engleză la nivel de începători sunt așteptați la 
adresa www.facebook.com/BibliotecaJudeteanaLucianBlagaAlba, unde se va derula prima întâlnire a clubului, 
din acest an. Activitățile au o frecvență lunară și se derulează având o temă data, stabilită anterior. Tema lunii 
februarie este „La restaurant/At the Restaurant” iar gazda evenimentului este, ca de obicei, doamna 
profesoară Diana Mortură.  
 
„English 4 Kids – Clubul de engleză” este un proiect ce implică elemente precum: Limba engleză, jocul și 
joaca în limba engleză, ateliere creative și elemente artistice, toate având ca bază de plecare cartea din 
colecțiile bibliotecii. În cadrul activității din 26 februarie, participanții vor învăța expresii de salut, se vor 
prezenta și se vor familiariza cu expresii și cuvinte necesare pentru o incursiune la restaurant. Fixarea 
cunoștințelor dobândite se va face prin învățarea unui cântecel tematic. Întâlnirea clubului de engleză „English 
4 Kids – Club de engleză” se va încheia cu o prezentare de cărți de învățare a limbii engleze, care se găsesc 
în colecția de carte pentru copii a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Copiii care vor să împrumute acasă 
cărți sunt așteptați de luni până vineri, între orele 8:00-19:00 la secția pentru copii a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba. Reamintim celor interesați că înscrierea la bibliotecă este gratuită și se face pe baza 
actului de identitate al copilului sau pe baza certificatului de naștere și al actului de identitate al unuia dintre 
părinți. Programarea pentru împrumutul sau rezervare de carte se poate face telefonic la numărul 0258811443 
sau la E-mail bjasectiacopii@yahoo.com. 

 
 

Informatii suplimentare: 
Daniela Floroian, bibliotecar  
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