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 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “PANAIT CERNA” TULCEA 

PROIECTE CULTURALE - 2014 

 

 

1. „Ateliere creative” 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Parteneri: Colegiul Tehnic Henri Coandă 

Scurtă descriere: confecţionare de obiecte decorative, quilling, origami, vânzarea 

obiectelor confecţionate în scopuri umanitare 

Grup ţintă: pensionari, elevi, comunitatea locală 

Perioada de desfăşurare: ianuarie – decembrie 2014 

 

 

 

2. „E-CARTE Tulcea” 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Parteneri: Ministerul Culturii şi Cultelor 

Scurtă descriere: digitizarea cărţilor despre judeţul Tulcea, din fondul  BJT, 

indiferent de domeniul de activitate, astfel încât acestea să fie accesibile prin 

intermediul internetului, vizualizarea on-line, crearea unor fişe electronice pentru 

utilizatorii bibliotecilor, posibilitatea de a rezerva anumite publicaţii pe baza unei 

semnături electronice 

Grup ţintă: utilizatorii site-ului www.tulcealibrary.ro 

Perioada de desfăşurare: 2014 

 

 

3. „POFTIM LA… LECTURĂ, VIZIONARE, AUDIŢII” 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Parteneri: Edituri, Asociaţii, scriitori, ONG, biblioteci publice, utilizatorii bibliotecii  

Scurtă descriere: achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar privind documentele 

bibliotecii obiectiv care urmăreşte asigurarea accesului tuturor categoriilor de 

utilizatori la informaţia actuală, la cunoaştere, cultură şi progres, precum şi 

îndeplinirea funcţiei patrimoniale şi de depozit local al bibliotecii; 

Grup ţintă: utilizatorii şi nonutilizatorii bibliotecii 

Perioada de desfăşurare: 2014 

 

 

http://www.tulcealibrary.ro/
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4. CALEIDOSCOP 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Co-organizatori: Cadre didactice ale şcolilor municipiului Tulcea  

Scurtă descriere: metode nonformale, alternative de educare si învăţare a tinerilor 

(lectură, vizionarea documentarelor, filmelor artistice, pieselor de teatru din 

patrimoniul bibliotecii). 

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, părinţi 

Perioada de desfăşurare: lunar 2014 

 

 

5. „IT-UL VÂRSTEI I şi a III-a” – ediţia a II-a 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Scurtă descriere: Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru adulţi şi copii 

Grup ţintă: elevi, pensionari, comunitatea locală  

Perioada de desfăşurare: 2014 

 

6. ANOTIMPURI LITERARE 

 Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) , Inspectoratul Şcolar Judetean 

Tulcea  

Co-organizatori: Cadre didactice ale Scolilor municipiului  

Scurtă descriere: Concurs de creatie literară ( reportaj, poezie, eseu ) 

Grup ţintă: elevii liceelor tulcene 

Perioada de desfăşurare: trimestrial 2014 

 

7. CULTURA, CIVILIZATIE VERSUS VIOLENȚA 

 Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT), Inspectoratul Şcolar Judetean 

Tulcea  

Co-organizatori: Inspectoratul Şcolar Tulcea- Aria Curriculară  Arte,  cadre didactice 

ale școlilor  din municipiu și județ  

Scurtă descriere:  dezbateri privind violența în atitudine, limbaj și combaterea acestui 

fenomen prin cultură. 

Grup ţintă:  comunitatea școlară 

Perioada de desfăşurare: luna februarie  2014 

 

 

 

8. „DOCUMENTUL DIN CATALOGUL ON-LINE” 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: prelucrarea retrospectivă a documentelor din catalogul on-line 

conform normelor biblioteconomice pentru utilizatorii bibliotecii 

Grup ţintă: bibliotecari,  utilizatorii site-ului www.tulcealibrary.ro 

http://www.tulcealibrary.ro/
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Perioada de desfăşurare: 2014 

 

9. ,,CLUBUL SENIORILOR” 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Partener: Asociaţia Pensionarilor din Tulcea 

Scurtă descriere: un loc pentru pensionari unde pot juca rummy, scrabble, şah şi\ sau 

alte jocuri, se pot întâlni pentru a socializa, se pot relaxa uitându-se la televizor şi de 

ce nu ar putea să înveţe limbi străine, ateliere creative, quilling, origami, aniversare a 

doi ani de la înființare. 

Grup ţintă: pensionarii 

Perioada de desfăşurare: 2014 

10. ,,FESTIVALUL MĂRŢIŞORULUI”- Concurs interjudeţean ediţia 

a-IV-a  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: Spectacol, prelegere, confecţionare mărţişoare, expoziţie de 

mărţişoarele cu vânzare, donaţii, concurs ,,Mărţişorul – obiceiuri şi tradiţii”.  

Grup ţintă: Copiii din Centrele de Copii, elevi şi preşcolari de la şcolile din 

municipiu 

Perioada de desfăşurare: martie 2014 

 

11. „ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTULUI DE AUTOR. 

ZIUA BIBLIOTECARULUI” – ediţia a-IV-a 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Parteneri: Edituri, Bibliotecile publice din judeţ, Asociaţia Scriitorilor “Aegyssus”, 

mass-media locală 

Scurtă descriere: lansări de carte, prezentări filme, prezentări editoriale 2012-2013 şi 

autorii lor, concursuri în Parcul Personalităţilor 

Grup ţintă: comunitatea  judeţului Tulcea 

Perioada de desfăşurare: aprilie 2014 

 

 

12. „POVESTIRI DIGITALE” 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: Cursuri de iniţiere ce încearcă să ofere o altă dimensiune şi culoare 

artei de a spune poveşti şi care combină textul cu imagini, muzică, film, voce pentru a 

pune în valoare diferite experienţe de viaţă, situaţii şi perspective. 

Grup ţintă: bibliotecari, comunitatea locală  

Perioada de desfăşurare: aprilie \ noiembrie 2014 
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13. ,,TRADIŢII DE PAŞTE” – ediţia a V-a  

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Parteneri: Muzeul de Etnografie şi Artă Populară  

Scurtă descriere: Concurs interjudeţean ,,Simboluri creştine de Paşte”, expoziţie cu 

lucrări şi obiecte pe teme religioase, ouă încondeiate, confecţionarea de felicitări 

închinate sărbătorii, expoziţie şi prezentare de carte şi fotodocumente, spectacol de 

cântece religioase  

Grup ţintă: elevi, copii din grădiniţele municipiului, profesori, educatori 

Perioada de desfăşurare: aprilie 2014 

 

14. TEATRUL DE PĂPUŞI GULLIVER – 10 ANI DE ACTIVITATE 
Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: spectacole de teatru de păpuşi cu trupa ,,Gulliver” a Bibliotecii 

Judeţene ,,Panait Cerna” cu piesele: ,,O altfel de poveste despre Capra cu trei iezi‘’ – 

după Ion Creangă, ,,Albă ca zăpada și cei șapte pitici” - după Fraţii Grimm, 

,,Ciuboțelele ogarului”- după Călin Gruia 

Grup ţintă: elevii şcolilor tulcene, cadre didactice 

Perioada de desfăşurare: martie - aprilie 2014 

 

15. ,,SĂPTĂMÂNA ÎN FAMILIE, SĂPTĂMÂNA FĂRĂ TV’’  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Co-organizator: ZiboMedia Transilvania  

Scurtă descriere: expoziţie de planşe fotodocumentare cu tema ,,Săptămâna fără TV 

şi calculator’’, Invitarea personalităţilor locale ( primar, viceprimari, profesori, 

scriitori, poeţi), ateliere creative, concurs ”Comoara din parc”.  

Grup ţintă: elevii şcolilor tulcene, cadre didactice, părinţi  

Perioada de desfăşurare: aprilie 2014 

 

16. FESTIVALUL TEATRULUI ŞI DANSULUI” – ediţia  a II-a 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Co-organizator: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea  

Scurtă descriere: Concurs interşcolar de teatru între clasele I-IV , Concurs de dans 

între grădiniţele din municipiul Tulcea 

Grup ţintă: elevi și preșcolari din municipiul Tulcea și județ, cadre didactice, părinţi  

Perioada de desfăşurare: aprilie 2014 

 

17. ,,CARAVANA CĂRŢILOR ŞI JUCĂRIILOR”. Ziua Internaţională a 

Copilului 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: Cu prilejul Zilei Internaţionale a copilului, Biblioteca Judeţeană 

„Panait Cerna“  organizează, în luna mai, o campanie de strângere de jucării, cărţi de 

colorat, cărţi de poveşti destinată copiilor din satele şi comunele din judeţul Tulcea. 
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Toate donaţiile primite de la tulceni pleacă  într-o “Caravană a cărţilor şi jucăriilor” 

împreună cu trupa de păpuşari “Gulliver” a bibliotecii prin satele din Delta. 

Grup ţintă: şcoli din municipiul Tulcea  

Perioada de desfăşurare: mai-iunie 2014 

18.   FESTIVALUL CĂRŢII  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Co-organizatori: Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România 

(ANBPR) - Filiala Tulcea, Bibliotecile comunale şi orăşeneşti din judeţul Tulcea, 

Consiliul Judeţean Tulcea, Primăria Tulcea  

Scurtă descriere: Târg de carte în municipiul Tulcea la care vor participa in sistem 

stand 30 de edituri din tara.  

Grup ţintă: populaţia judeţului Tulcea 

Perioada de desfăşurare: iunie 2014 (trei zile) 

 

19.  „BIBLIOVACANȚA”  

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea 

Scurtă descriere: lecţii interactive, vizionări de filme documentare, artistice  şi de 

animaţie, miniexpoziţii de carte, prezentări de carte, noţiuni de cultură civică, 

curiozităţi din lumea animalelor, jocuri şi concursuri interactive, ateliere creative(”Cu 

acul și cu ața învățăm să coasem”, ”Atelier de quilling”, ”Mărgelit”, ”Arta 

croșetatului”, cursuri IT pentru începători) 

Grup ţintă: elevii judeţului Tulcea 

Perioada de desfăşurare: vacanţe/an şcolar 2014 

 

20. ,,ZILELE BIBLIOTECII PANAIT CERNA TULCEA” ediţia a-II-a 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: Colocvii, expoziţii documentare, concursuri tematice, lansări de 

carte, expoziţii de artă, prezentări filme, ateliere creative, spectacol cu trupa de 

păpușarii a teatrului Gulliver a Bibliotecii Jud. ,,Panait Cerna”, concurs gastronomic. 

Grup ţintă: publicul larg 

Perioada de desfăşurare: septembrie 2014 

 

21. ,,JOCUL ŞI CARTEA CU POVEŞTI -  UNIVERS AL COPILĂRIEI’’ 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: concursuri între echipe, prezentarea biografiilor unor oameni de 

cultură români, audiţii şi vizionări, ateliere de creaţie sau desen, expoziţii tematice cu 

lucrări artistice realizate de copii 

Grup ţintă: Preşcolarii şi şcolarii din grădiniţele şi şcolile municipiului şi judeţului 

Tulcea 
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Perioada de desfăşurare: 2014 

 

22. ,,TREASURE HUNTING’’  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Scurtă descriere: concurs între echipe;  echipele participante, formate din câte 15 

copii, vor avea la dispoziţie o oră pentru a ,,vâna ... indicia” necesare pentru 

descoperirea comorii din bibliotecă. Acţiunea vizează familiarizarea elevilor cu 

secţiile bibliotecii, cât şi deprinderea acestora cu metodele educaţiei nonformale.  Prin 

joc, în cazul acesta metoda „treasure hunting” (vânătoarea de comori), tinerii vor 

învăţa să lucreze în echipă, să îşi dezvolte aptitudinile de comunicare, să îşi folosească 

aptitudinile native pentru rezolvarea sarcinilor şi implicit obţinerea indiciilor.  

Grup ţintă: Elevi şi preşcolari de la şcolile din judeţul Tulcea  

Perioada de desfăşurare: octombrie 2014 

23. „ALIPIREA – 14 Noiembrie – ZIUA DOBROGEI” 

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) 

Parteneri: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Tulcea, ICEM 

Tulcea, ONG-uri, Comunităţile Minorităţilor din Tulcea, Mass-media locală, 

Asociaţia Scriitorilor “Aegyssus” Tulcea, Episcopia Tulcii. 

Scurtă descriere: Proiectul îşi propune să contribuie la sensibilizarea şi mobilizarea 

locuitorilor judeţului Tulcea pentru cunoaşterea istoriei şi culturii nord-dobrogene şi a 

evoluţiei sale: expoziţie de carte, documente, imagini concurs tematic, vizite obiective 

cultural istorice.  

Grup ţintă: comunitatea locală 

Perioada de desfăşurare: octombrie/noiembrie 2014 

 

24. ,,FESTIVALUL COLINDELOR - Ediţia a V-a’’  

Organizator : Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT)  

Parteneri: Muzeul de Etnografie şi Artă Populară  

Scurtă descriere: concurs interjudeţean și internațional, expoziţie de carte, festival al 

colindelor şi obiceiurilor de iarnă, mini spectacol de colinde şi poezii închinate iernii 

şi sărbătorilor de iarnă, expoziţie cu lucrări şi obiecte dedicate iernii şi Crăciunului, 

măşti, felicitări confecţionate de copii  

Grup ţintă: Elevi şi preşcolari de la şcolile din judeţul şi municipiul Tulcea 

Perioada de desfăşurare: decembrie 2014 

 

 

 

 

 


