
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL EVENIMENTULUI DE ALTFEL, LA BIBLIOTECA NAŢIONALĂ 
 

EDIŢIA A IV-A, 6-10 APRILIE 2015 
 
 
 

 
TURURI DE BIBLIOTECĂ 

Coordonator: Mihaela Vazzolla 
Durată: 30 minute 
 

Haideţi într-o călătorie în universul minunat al cărţilor! În drumul nostru prin Biblioteca 
Naţională, vom descoperi un spaţiu cultural modern, prietenos, cu săli de lectură, cu expoziţii, 
ateliere ... şi nu numai! În călătoria noastră vom putea admira şi cele mai inspirate desene pe 
tema Cartea şi Biblioteca, selectate în expoziţia File de poveste. 
 
 
ATELIERE 
 
ATELIER JUCĂUŞ DE RECICLARE – COOL KIDS HELP A WARM PLANET!  DON’T BE MEAN BE 
GREEN! 

Vârsta: 4-12 ani 
Coordonator: Andra Năstase 
Durată: 1 h 
 

Copiii cu vârste între 4 şi 12 ani sunt aşteptaţi, cu voie bună şi spirit creativ, să recicleze 
într-un mod inedit, dezvoltându-şi astfel personalitatea, imaginaţia şi abilităţile artistice. 

Vom meşteri hârtii, ziare, cartoane şi ce mai găsim de refolosit, vom experimenta apoi 
diferite culori şi forme, pentru a le transforma în cele mai năstruşnice şi minunate desene şi 
obiecte decorative, numai bune de făcut cadou părinţilor, prietenilor, educatorilor şi învăţătorilor.  

Vă aşteptăm! Participare în limita locurilor disponibile. 
 
 
ATELIER DE CREAŢIE ŞI POVEŞTI CUM SE FAC CĂRŢILE? 

Vârsta: 6-14 ani 
Coordonator: Florin Nistor 
Durată: 1 h 
 

Atelier pentru copiii cu vârste între 6-14 ani. 
Pe parcursul atelierului, copiii vor învăţa ce înseamnă etapele de realizare a unei cărţi, 

vor descoperi, alături de bibliotecari şi redactori pasionaţi, cum apar cărţile, cum, pornind de la o 
idee, se creează, cu multă migală, textul, imaginile, cum se editează, cum se tipăresc şi cum se 
leagă cărţile, pentru ca, în final, acestea să ajungă la cititori. 
 



ATELIER PRACTIC UN ALTFEL DE ABECEDAR  

Vârsta: 6-14 ani 
Coordonator: Oana Păcurariu 
Durată: 1 h 

 
Atelierul are o parte INTERACTIVĂ  (povestim despre frumuseţea alfabetului, despre 

frumuseţea scrisului – ce sunt literele, ce sunt letrinele etc.), dar şi UNA PRACTICĂ 
(confecţionăm şi personalizăm un carneţel – îmbrăcarea coperţilor din mucava cu hârtie 
marmorată, obţinută mecanic, şi imprimarea pe prima filă a iniţialei numelui fiecărui copil). 
 

ATELIER ŞTAMPILE ŞI AMPRENTE 

Vârsta: 6-12 ani 
Coordonator: Dana Panighianţ  
Durată: 1 h 

 
Cum se poate transforma o amprentă într-un om sau într-un animal?! Dacă ai între 6 şi 

12 ani, vino la Atelierul Ştampile şi Amprente şi vei descoperi cum poţi să dai viaţă unei pete 
de culoare şi cum poţi să creezi personaje nostime şi buclucaşe.  

Biblioteca vă pune la dispoziţie toate materialele de care aveţi nevoie. 
 
PROIECŢII DE FILME DOCUMENTARE VREAU SĂ ŞTIU 

Vârsta: 6-14 ani 
Coordonator: Corina Cristea 
Durată: 1 h 

 
Haideţi să pornim împreună pe urmele educaţiei prin cultură! Prin imagini inedite, copiii 

cu vârste între 6 şi 14 ani vor afla mai multe despre lumea care ne înconjoară. În Sala de Copii 
şi Tineret Ionel Teodoreanu va rula, în fiecare zi, un documentar pe diverse teme de cultură 
generală, precum: dinozauri, planete, junglă, zbor, oceane. După vizionare, copiii vor fi invitaţi 
să răspundă la întrebări pe marginea documentarului prezentat. 

 
BOARD GAMES MEETUP GROUPS – ENGLEZA NON-FORMALĂ ŞI JOCURILE DE SOCIETATE  

Vârsta: 11-14 ani 
Coordonator: Irina Niţu 
Durata: 2h 

 
Învăţarea non-formală vizează interacţiunea, lucrul în echipă şi aptitudinile sociale, cu 

accent pe atmosfera prietenoasă, în afara clasei. Dedicată copiilor cu vârste între 11 şi 14 ani 
(perioadă de studiu al limbii engleze de minimum 3 ani), activitatea îşi propune să cultive 
cunoştinţele de limbă engleză şi să dezvolte abilităţile de comunicare prin diverse „jocuri de 
societate”. Dacă vă plac activităţile în echipă, limba engleză şi învăţarea prin joc şi joacă, vă 
aşteptăm la American Corner pentru o activitate „altfel”! Recompense surpriză! 



U.S. TRIVIA CONTESTS – CURIOZITĂŢI DESPRE CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA AMERICANĂ 

Vârsta: 15-18 ani 
Coordonator: Irina Niţu 
Durata: 2h 
 

Categorie de vârstă: 15-18 ani (perioadă de studiu al limbii engleze de minimum 5 ani). 
Jocurile trivia şi-au câştigat popularitatea datorită uşurinţei cu care îmbogăţesc bagajul 

de cunoştinţe generale. Testaţi-vă cunoştinţele de geografie, istorie, muzică, film, cultură 
populară şi nu numai, printr-un mod distractiv şi captivant! 

Activitatea se va desfăşura sub forma unor concursuri pe computer, cu recompense 
surpriză! 
 

EXPOZIŢIE 
 
FILE DE POVESTE – O EXPOZIŢIE CU CELE MAI MINUNATE DESENE  

Coordonator: Andra Năstase 
 

Vă aşteptăm cu cele mai inspirate şi mai năstruşnice desene pe tema Cartea şi 
Biblioteca, pentru a le include în expoziţia File de poveste. 

Desenele vor putea fi depuse până la data de 01.04.2015, la sediul Bibliotecii Naţionale 
(parter, Biroul Înscrieri), menţionând pe versoul lucrării: numele coordonatorului, datele de 
contact, autorul şi titlul lucrării, şcoala, clasa etc. 


