
DE ALTFEL, LA BIBLIOTECA NAȚIONALĂ 
 

Activități în cadrul Programului Național Școala ALTFEL  
 

Să știi mai multe, să fii mai bun!  
 
 

SESIUNEA 26-30 MARTIE 2018 
 
 

 
I. Drumeți prin Biblioteca Națională (tururi ghidate): 

 
Perioadă de desfășurare:  
Luni, Miercuri, Vineri, între orele 10:00-11:00, 11:00-12:00, 13:00-14:00, 14:00-15:00 
Marţi, Joi: 12:00-13:00, 13:00-14:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00 
 
Număr maxim de participanți: 35 
 
Coordonator: Mihaela Vazzolla 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
mihaela.vazzolla@bibnat.ro. 

 
 
II. Ateliere: 
 
► CLUBUL COPIILOR ISTEŢI – ATELIER INTERACTIV 
 

Dedicat elevilor cu vârste între 10 și 14 ani 
 
În cadrul atelierului, copiii vor învăţa să-şi antreneze mintea, să lucreze în echipă, să-
și exerseze spiritul de competiție, să asimileze noţiuni de geografie, istorie, literatură, 
ştiinţe și artă şi să-și îmbogățească vocabularul.  
 
Coordonator: Corina Cristea 
 
Perioadă de desfășurare: Marți, între orele 15:00-16:30; Miercuri, între orele 9:00-
10:30, 11:00-12:30, 13:00-14:30, 15:00-16:30; Joi, între orele 14:00-15:30; Vineri, între 
orele 12:00-13:30, 14:00-15:30 
 
Spațiu de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, etajul I 
 
Număr maxim de participanți: 25 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
comunicarea.colectiilor@bibnat.ro. 

 

mailto:mihaela.vazzolla@bibnat.ro
mailto:comunicarea.colectiilor@bibnat.ro


 

► PAŞI SPRE CUNOAŞTERE – PROIECȚIE DE FILME DOCUMENTARE 
 

Dedicat elevilor cu vârste între 6 și 10 ani 
 

Copiii sunt invitaţi să vizioneze documentare de cultură generală, pe diverse teme de 
interes. Proiecțiile vor fi urmate de discuții și de sesiuni de întrebări, pornind de la 
tema documentarului vizionat.  
Cu acest prilej, se vor familiariza cu Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, 
precum şi cu selecția de cărți și de reviste aflate în acces liber, pe care aceasta o oferă. 
 
Coordonator: Corina Cristea 
 
Perioadă de desfășurare: Marți, între orele 15:00-16:30; Miercuri, între orele 9:00-
10:30, 11:00-12:30, 13:00-14:30, 15:00-16:30; Joi, între orele 14:00-15:30; Vineri, între 
orele 12:00-13:30, 14:00-15:30 
 
Spațiu de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, etajul I 
 
Număr maxim de participanți: 25 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
comunicarea.colectiilor@bibnat.ro. 

 
 

►„MOŞ ION ROATĂ ŞI UNIREA”, DE ION CREANGĂ – ATELIER DE LECTURĂ 
 
Dedicat copiilor cu vârste între 6 și 8 ani 
 
Istoria ne îndeamnă să învățăm din faptele de glorie, dar și din greșelile înaintașilor, 
în timp ce literatura ne ajută să „plonjăm” în trecut, să îl privim îndeaproape și mai 
nuanțat.  
Elevii sunt invitați la Ludoteca „Apolodor din Labrador”, într-un cadru plăcut, 
amenajat special pentru ei, la o sesiune de lectură și interpretare, urmată de discuții 
pe marginea povestirii istorice, pline de tâlc, Moș Ion Roată și Unirea, de Ion 
Creangă. 

 
Coordonator: Dana Panighianț, artist plastic și bibliotecar 
 
Perioadă de desfășurare: Marți și Joi, între orele 10:00-11:30 
 
Spațiu de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin 
 
Număr maxim de participanți: 15 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: ludoteca@bibnat.ro. 

 
 

► CELE MAI FRUMOASE LITERE – ATELIER DE LETRINE  
 

Dedicat copiilor cu vârste între 4 și 6 ani 
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Letrinele reprezintă majusculele sau literele mari, înfrumusețate în mod deosebit, pe 
care le întâlnim la începutul unui text, al unui paragraf sau al un capitol. În trecut, 
decorarea letrinelor era o activitate artistică foarte importantă în realizarea 
manuscriselor și a tipăriturilor.  
Scrierea și decorarea inițialei prenumelui poate fi o activitate atractivă și stimulativă 
pentru copii. Aceștia sunt invitați la Ludoteca „Apolodor din Labrador”, într-un 
cadru plăcut, amenajat special pentru ei, la un exercițiu de imaginație și de măiestrie 
artistică, în care vor construi și ornamenta litere și în care își vor crea propriile 
simboluri, în imagine și culoare.  

 
Coordonator: Dana Panighianț, artist plastic și bibliotecar 
 
Perioadă de desfășurare: Luni și Miercuri, între orele 10:00-11:30 
 
Spațiu de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin 
 
Număr maxim de participanți: 20 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: ludoteca@bibnat.ro.  

 
 

► LIVIU REBREANU ȘI SPECTRUL MARELUI RĂZBOI – ATELIER DE 
BIBLIOFILIE ȘI LECTURĂ 
 

Dedicat elevilor cu vârste între 12 și 18 ani 
 
Atelierul include prezentarea ediției bibliofile Ițic Ștrul, dezertor, care reunește trei 
nuvele ale lui Liviu Rebreanu inspirate de tematica războiului: Ițic Ștrul, dezertor, 
Catastrofa, Fapt divers (publicat în 1932 de Editura „Cartea Românească”, volumul 
conține 30 de ilustrații realizate în tehnica litografiei de artistul Paul Konrad Honich), 
precum și o sesiune de lectură din proza marelui scriitor român. 
Evenimentul se desfășoară în cadrul expoziției „Inscripţii pe un scut şi-o targă”. 
Scriitorii români şi Marele Război – documente din colecţiile Bibliotecii 
Naţionale. 
 
Coordonatori: Letiția Constantin și Dana Panighianț 
 
Perioadă de desfășurare: Marți și Joi, între orele 12:00-13:30 
 
Spațiu de desfășurare: Buzunarul UNU, parter 
 
Număr maxim de participanți: 20 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
dana.panighiant@bibnat.ro. 

 
 

► BRÂNCUȘI, O „OPERĂ DESCHISĂ” – ATELIER DE GRAFICĂ 
 
Dedicat elevilor cu vârste între 14 și 18 ani 
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Elevii vor fi antrenați în transpunerea și interpretarea grafică (desen în creion și 
culoare) a unor idei, teme și aforisme ale marelui artist român Constantin Brâncuşi. 
Atelierul se desfăşoară în cadrul expoziției Brâncuși, o „operă deschisă”, care 
include o selecție de lucrări de grafică și sculptură semnate de opt prestigioși 
artiști români contemporani (Mihaela Laura Boeru, Dinu Câmpeanu, Ion Ladea, 
Cristian Pentelescu, Vasile Pop Negreşteanu, Vlad Perianu, Carmen Tepşan, Cosmin 
Hiristea), precum și o selecție de cărți din colecțiile Bibliotecii Naționale a României 
(exegeze, albume, cataloage de expoziție etc.), despre opera și viața lui Constantin 
Brâncuşi, editate în ultimele decenii în țară și străinătate. 

 
Coordonator: Marin Răducu, artist plastic și bibliotecar 
 
Perioadă de desfășurare: Marți, Miercuri și Joi, între orele 11:00-12:30, 13:30-15:00 
 
Spațiu de desfășurare: Buzunarul TREI, parter 
 
Număr maxim de participanți: 20 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
marin.raducu@bibnat.ro. 
 
 

► CUM SE FAC CĂRȚILE? – ATELIER DE EDITARE ȘI TIPOGRAFIERE 
 
Dedicat elevilor cu vârste între 6 și 14 ani 
 
În cadrul atelierului, copiii vor descoperi, alături de bibliotecari și de redactori 
pasionați, care sunt etapele de realizare a unei cărţi, cum –  pornind de la o idee – se 
creează și se integrează, cu migală, textul și imaginile, cum se editează, cum se 
tipăresc și cum se leagă volumele, pentru ca, în final, acestea să ajungă la cititori. 
 
Coordonator: Florin Nistor 
 
Perioadă de desfășurare: Luni-Vineri, între orele 11:00-12:00, 13:00-14:00 
 
Spațiu de desfășurare: Atelierul de tipografie și legătorie, demisol 
 
Număr maxim de participanți: 20 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
florin.nistor@bibnat.ro. 
 
 

► DIN JERTFĂ S-A NĂSCUT UNIREA – DEDICAT CENTENARULUI MARII 
UNIRI  (1918-2018) 
 

Dedicat elevilor cu vârste între 10 și 14 ani 
 
Elevii sunt invitați la o prelegere susținută de conf. univ. dr. Rodica Ursu Naniu, 
coordonator al proiectelor educaționale ale Editurii Eurodidactica, despre votul 
istoric de la 27 martie 1918, dată la care, în Sfatul Țării (organul legislativ al 
Basarabiei), s-a votat Unirea cu Patria-Mamă. Prelegerea va fi urmată de discuții. 
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Cu acest prilej, elevii vor putea avea acces la panourile interactive Din jertfă s-a născut 
Unirea și Unirea Basarabiei (care conțin coduri QR), elaborate de Eurodidactica. 

 
Coordonator: Dana Panighianț 
 
Perioadă de desfășurare: Vineri, între orele 10:00-12:30 
 
Spațiu de desfășurare: Buzunarul UNU, parter 
 
Număr maxim de participanți: 40 
 
Înscrierile se fac începând cu data de 6 martie 2018, la adresa: 
dana.panighiant@bibnat.ro. 
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