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DOCUMENT EXTERN 

 
                                             COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba redeschide clubul de engleză 

English 4  Kids 

Luni, 31 ianuarie 2022, va avea loc prima întâlnire din acest an a clubului de engleză 

English 4 Kids, organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba. Acesta va avea o frecvență lunară, la fel ca anul trecut, și va fi coordonat în 

continuare de doamna profesoară Diana Mortură. Clubul de limbă și civilizație engleză 

pentru copii se va desfășura deocamdată online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, începând cu ora 18:00, iar atunci când vremurile o vor 

permite, vor fi reluate întâlnirile cu prezență fizică, la sediul bibliotecii. 

Tema activității de luni este „My daily routine” (Rutina mea zilnică). Copiilor le vor fi 

prezentate, prin intermediul materialelor vizuale, cuvinte și expresii cu ajutorul cărora să-și 

poată descrie activitățile de zi cu zi, de la trezire și până la culcare. Pentru interpretarea și 

învățarea acestora vor fi stimulați cu un cântecel, pentru ca la final să fie fixate expresiile 

noi, dobândite cu această ocazie. 

Întâlnirea clubului „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, fie la Raftul American, fie la Secția de împrumut 

carte pentru copii. Acestea din urmă se pot împrumuta acasă, de luni până vineri, între 

orele 9:00-17.00. Programarea pentru împrumutul sau rezervare de carte se poate face 

telefonic, la numărul 0258811443, sau prin e-mail: bjasectiacopii@yahoo.com. 

 

 
Informații suplimentare: 
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