
Ateliere de vacanţă la bibliotecă  

31 Iulie 2013  

Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judeţene 

„Christian Tell” a reluat şi anul acesta programul „Ateliere de vacanţă”. De luni până vineri, 

timp de două ore, micuţii târgujieni pot participa la diverse activităţi organizate special pentru ei. 

Pentru ca ei să nu se plictisească, atelierele se desfăşoară după un anumit program, în fiecare zi a 

săptămânii fiind organizată o altă activitate. 

În timpul vacanţei de vară, la Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj se 

desfăşoară, de luni până vineri, un program extrem de îndrăgit de către copii, intitulat „Ateliere 

de vacanţă”. Zilnic, peste 20 de elevi şi preşcolari trec pragul bibliotecii pentru a participa la 

aceste ateliere de vacanţă. Prima zi a săptămânii stă sub semnul jocului (jocuri distractive, 

rummy, şah, jocuri în aer liber, etc.). Marţea şi miercurea sunt organizate vizionări de desene 

animate, filme artistice şi documentare. Ziua de joi este dedicată atelierelor creative, ateliere în 

cadrul cărora copiii, sub îndrumarea profesoarei de educaţie plastică Diana Ciurea, învaţă să 

realizeze jucării de hârtie sau desene. La finalul unor astfel de întâlniri se vor realiza şi expoziţii 

cu lucrările copiilor. Vinerea este rândul membrilor Clubului de lectură şi curiozităţi să se 

întrunească la bibliotecă. “Prin acest program special de vară oferim copiilor o alternativă de a-şi 

petrece timpul liber din această vacanţă, în mod educativ, creativ, dar şi distractiv, implicându-i 

în diverse activităţi: jocuri în care lucrează fie în echipă, fie individual, ateliere creative care le 

stimulează imaginaţia, dar şi acţiuni care să le dezvolte interesul pentru lectură. Venind la 

bibliotecă, aceştia împrumută şi cărţi pentru a le citi acasă, atât din bibliografia şcolară, cât şi 

cărţi de vacanţă”, a declarat Fabiola Neacşu, bibliotecar la Filiala pentru Copii a Bibliotecii 

Judeţene „Christian Tell”. În organizarea acestor ateliere de vacanţă s-au implicat şi voluntarii de 

la Centrul Europe Direct Gorj. Zilnic, aceştia trec pe la bibliotecă pentru a se juca cu micuţii sau 

pentru a le citi acestora. Copiii sunt foarte încântaţi de fiecare dintre aceste activităţi şi participă 

cu plăcere, învăţând mereu ceva nou, fie că este vorba de un joc sau curiozităţi din diverse 

domenii. 
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