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Traista cu povești

Proiectul se adresează preșcolarilor. 
Deoarece deplasarea lor la bibliotecă poate fi mai dificilă, un
bibliotecar va merge la grădiniță,  ducând cu el „o traistă”
plină cu cărți, jucării și enciclopedii specifice vârstei și le va
citi povești.

Vreau să știu!

Proiect destinat preșcolarilor și elevilor din clasele primare,
prin care aceștia descoperă diversitatea lumii înconjurătoare şi
dobândesc cunoştinţe din diferite domenii. Cu ajutorul
enciclopediilor, a jocurilor educaționale și a altor activități
practice, cei mici își dezvoltă atenția și flexibilitatea gândirii.



Copacul cu povești

Proiectul urmărește stimularea imaginaţiei şi creativităţii
copiilor prin provocarea acestora de a compune povești noi,
personaje speciale, având la îndemână cuvinte prinse în
ramurile unui copac. Se adresează elevilor din ciclul primar.

O lume minunată - 
lumea cărților

Elevii din ciclul primar vor face cunoștință cu activitatea
unei instituţii de cultură care le poate influenţa benefic
propria dezvoltare şi formare – biblioteca.  Vor fi abordate,
cu ajutorul poveștilor și a poeziilor,  teme specifice fiecărui
anotimp/lună, a unui eveniment important sau a unei
sărbători din acea perioadă.



Cutia fermecată -
curcubeu de cuvinte

Pornind de la un text simplu, copiii vor descifra tâlcul
povestirii, în urma discuțiilor, întrebărilor și a unor activități
practice. Proiectul încurajează copiii să participe la dezbateri
și susține dezvoltarea curiozității și a creativității acestora.
Se adresează elevilor din ciclul primar.

Gândește ECO 
Ecoplaneta și viața pe Pământ

Proiectul se adresează elevilor din clasele III-VI. Are ca
scop conștientizarea importanței protejării mediului
înconjurător, reciclarea deșeurilor, economisirea
resurselor naturale.



Cluj-Napoca
de azi și de ieri

 

Proiectul se adresează elevilor din clasele V-VIII. Are ca scop
valorificarea documentelor din colecțiile bibliotecii referitoare
la istoria Clujului și familiarizarea copiilor cu memoria și
cunoașterea locală, prin moduri interactive de abordare. 

La plimbare 
prin Univers

Proiectul se adresează elevilor din clasele III-V. Aceștia
sunt invitați să devină prietenii cerului prin intermediul
poveștilor. În urma acestui proiect copiii vor dobândi
cunoștințe despre Univers, corpuri cerești, vehicule
cosmice. 



 

De la papirus la 
tipar

Proiectul se adresează elevilor din clasele V-VIII și urmărește
deschiderea orizontului cultural, dragostea pentru carte,
istorie și civilizație. Prin metode interactive și activități
practice vom parcurge diferite epoci ale scrisului și culturii
umane.

Descoperă Asia

Proiectul se adresează elevilor din clasele V-XII și le propune
participanților o incursiune în civilizația și cultura asiatică,
prin intermediul prezentărilor și activităților practice de
învățare a jocurilor de strategie specifice acestei zone
geografice. 



 

Alfabetizare
informațională

Proiectul se adresează elevilor de liceu. Aceștia vor fi instruiți în 
 redactarea unei lucrări științifice din perspectivă bibliografică, 
 vor învăța cum să se documenteze, să folosească aparatul critic,
să identifice sursele corecte și să utilizeze platforme ca Zotero și
Mendeley. 

Seniorii și calculatorul

Proiect prin care seniorii beneficiază de inițiere în utilizarea
calculatorului și a Internetului. Destinat persoanelor cu vârsta
de peste 60 de ani.



 
Sănătate prin terapii 

alternative

Proiectul se adresează adulților și seniorilor. În cadrul
întâlnirilor, specialiști în domeniu oferă informații
despre tratamente prin terapii alternative și sunt
abordate diferite teme din sănătate.


