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De ALTFEL, la Biblioteca Națională 
Evenimente în cadrul Programului național „Școala Altfel” 

Sesiunea 18-22 noiembrie 2019  

 
 

PROGRAM 
 
► Călători prin Biblioteca Națională a României – tururi ghidate 

Interval orar: luni, miercuri, vineri – 10.00-15.00; marți, joi – 12.00-16.00. 

Înscriere prin formularul aflat la adresa: http://www.bibnat.ro/Tururi-ghidate-s285-ro.htm 

 
► Trăim pe planeta Pământ: cum o protejăm? – atelier de educație tehnologică 

 
Atelierul vizează dezvoltarea abilităților de colaborare, dar și dezvoltarea interesului social prin teme ecologice. 
Sunt dezvoltate și dezbătute teme de interes public precum: Reciclare, Recuperare, Refolosire, Reducere, 
Responsabilitate față de mediu și de societate. Discuțiile vor fi antrenante, făcându-se apel la necesitatea 
menținerii unui mediu sănătos și a unui echilibru ecologic.  
 
Adresabilitate: 7-10 ani.  
Număr maxim de participanți: 25.  
Durata atelierului: aprox. 90 min. 
Loc de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, etajul I. 
Înscrieri la adresa: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro 

 
► Clubul copiilor isteți – atelier interactiv 
 

Atelierul propune elevilor să-și testeze, prin antrenarea minții, cunoștințele de cultură generală. Are ca obiective 
încurajarea lucrului în echipă, dezvoltarea spiritului competitiv și susținerea unui punct de vedere pe teme din 
domenii precum geografie, istorie, literatură, științe și arte. 
Participanții vor descoperi lucruri noi (unii de la alții, dar și de la coordonatorul evenimentului) legate de 
aselenizare, de educația civică, de istoria antică, de marii inventatori și invențiile lor, de personalitățile care au 
marcat lumea. 
 
Adresabilitate: 10-14 ani.  
Număr maxim de participanți: 30. 
Durată: aprox. 70 min. 
Loc de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, etajul I. 
Înscrieri la adresa: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro 
 

 
► 30 de ani de la căderea comunismului – expoziție 
 

Marcând împlinirea a 30 de ani de la eliberarea României de regimul totalitar, expoziția conține o selecție de carte 
și de publicații periodice (ziare, reviste) ale vremii, din colecțiile Bibliotecii Naționale a României, legate de 
momentul istoric din 22 decembrie 1989, precum și de cele care i-au succedat.  
 
Loc de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, etajul I. 
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► Citim și povestim cu Apolodor – atelier de lectură  
 

Atelierul își propune să atragă copiii spre lectură, să le dezvolte atenția, capacitatea de concentrare, imaginația și 
creativitatea, prin dialoguri pe marginea poveștilor citite, precum și prin alte metode adaptate vârstelor mici. 
 
Adresabilitate: 3-6 ani.  
Număr maxim de participanți: 50. 
Durată: aprox. 60 de min. 
Loc de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin. 
Înscrieri la adresa: ludoteca@bibnat.ro 
 

► Povești într-o ureche – atelier de audiţii 

Atelierul propune copiilor audiții de povești, povestiri, legende şi piese de teatru care să le dezvolte memoria, 
atenția și puterea de concentrare, dar și capacitatea de a transpune și reinterpreta ceea ce au ascultat, folosind alte 
limbaje și tehnici. 

Adresabilitate: 3-6 ani.  
Număr maxim de participanți: 50. 
Durată: aprox. 60 de min. 
Loc de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin. 
Înscrieri la adresa: ludoteca@bibnat.ro 

 
► CineApolodor – videoatelier 

În cadrul videoatelierului, copiii vor viziona povești, filme artistice și documentare, desene animate etc. care 
se constituie în puncte de pornire pentru dialoguri, dezbateri, interpretări, jocuri de rol. Se urmărește 
dezvoltarea puterii de concentrare asupra imaginilor în mișcare, surprinderea detaliilor semnificative, 
înțelegerea trăsăturilor de caracter ale personajelor și a relațiilor dintre acestea, creşterea capacității de 
interpretare și de exprimare. 
 
Adresabilitate: 3-6 ani.  
Număr maxim de participanți: 50. 
Durată: aprox. 60 de min. 
Loc de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin. 
Înscrieri la adresa: ludoteca@bibnat.ro 
 

► Cele mai frumoase litere – atelier de carte rară pentru copii  

Sunteți invitați la un exercițiu de imaginație și de măiestrie, în care vom construi și vom ornamenta împreună 
litere din alfabet. Letrinele sunt majusculele sau literele mari, înfrumusețate în mod deosebit, pe care le întâlnim la 
începutul unui text, al unui paragraf sau al un capitol dintr-o carte. În trecut, decorarea acestora era o activitate 
artistică importantă în realizarea manuscriselor și a tipăriturior. Pentru copii, scrierea și decorarea primei litere a 
prenumelui într-o manieră artistică poate fi o activitate atractivă și, în egală măsură, stimulativă. Vă așteptăm, 
așadar, alături de noi, pentru a ne crea propriile simboluri personale, în imagine și culoare. 

Adresabilitate: 4-6 ani.  
Număr maxim de participanți: 25. 
Durată: aprox. 90 de min. 
Loc de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin. 
Înscrieri la adresa: ludoteca@bibnat.ro. 
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► Cele mai frumoase pagini de carte – atelier de ilustrație de carte pentru copii 

Cărțile pentru copii ne vorbesc prin formă, textură, culoare și imagini mai mult decât orice altă carte, de aceea, la acest 
atelier, ne propunem să descifrăm împreună limbajul vizual al ilustrațiilor de carte. Copiii vor participa astfel la ședințe de 
lectură urmate de ateliere de ilustrație de carte, vor citi, vor dialoga pe teme date, vor face rezumate și vor ilustra 
fragmente din paginile citite. 

Adresabilitate: 4-6 ani.  
Număr maxim de participanți: 25. 
Durată: aprox. 90 de min. 
Loc de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, mezanin. 
Înscrieri la adresa: ludoteca@bibnat.ro. 
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