BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MARIN PREDA TELEORMAN

Plan minimal de acţiuni, de interes judeţean,
programate pentru anul 2016
Nr. crt. Data

1.

15.01.2016

2.

22.01.2016

3.

17.02.2016

4.

24.02.2016

5.

08.03.2016

6.

01.04.2016

7.

18-22.04.2016

Domeniul/
Obiectivul/
Acţiunile înscrise în plan
"Ziua Culturii Naționale"
“Eminescu – personalitate a
culturii naționale”
"Unirea Principatelor
Române"
"45 de ani de la moartea lui
Miron Radu Paraschivescu"
"De Dragobete iubește
românește"
"55 de ani de la moartea lui
Gala Galaction"
"65 de ani de la naşterea lui
Mircea Scarlat"
"Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!"

Prezentarea pe scurt a
acţiunilor ce urmează să fie
realizate şi a Indicatorilor –
Cuantificarea acţiunilor
Simpozion și expoziţie de
carte

Colaboratori, termen
de finalizare, alte
observaţii

Expoziție de carte
Moment artistic
Simpozion judeţean

Participă elevi și cadre
didactice din Alexandria
Participă elevi din licee

Dezbatere și moment artistic

Participă elevi din licee

Simpozion judeţean

Participă profesori de
limba română
Participă cadre didactice
din județ
Participă preșcolari,
elevi și cadre didactice
din Alexandria și județ

Simpozion judeţean
Activități de prezentare a
bibliotecii
Vizitarea secțiilor bibliotecii

Participă profesori de
limba română din județ

8.

22.04.2016

"Ziua Bibliotecarului din
România"

9.

12.05.2016

"CinEd"

10.

25.05.2016

"În lumea poveștilor"

11.

31.05.2016

"Ziua Mondială fără tutun"

12.

03.06.2016

"Ziua Mondială a Mediului"

13.

20.0609.09.2016

"Cartea de vacanță"

14.

04-08.07.2016

15.

29.0802.09.2016
20.09.2016

16.

17.
18.

26.0907.10.2016
10.10.2016

"Inițiere în utilizarea
calculatorului"
"Alexandria la ceas
aniversar"
"E carte, e film la bibliotecă"

"Culorile toamnei"
"Ziua Educației Nonformale"

Consfătuire profesională

Participă bibliotecari
din bibliotecile publice
teleormănene
Program de educație
Participă elevi din
cinematografică
liceele teleormănene
Concurs pentru preșcolari
Participă cadre didactice
din județ
Simpozion în parteneriat cu
Participă elevi și cadre
CPECA Teleorman
didactice din Alexandria
Dezbatere tematică - "Ce
Participă elevi și cadre
știm despre poluare? "
didactice de la unități de
învățământ din
Alexandria
Expoziție de carte de vacanță Participă utilizatorii ce
frecventează biblioteca
în timpul vacanței
Cursuri de inițiere pentru
Participă persoane
seniori
vârstnice din Alexandria
Expoziție tematică
Participă colecționari
locali
Dezbatere și proiecție de film Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005
Expoziții de pictură
Participă pictori din
Alexandria
Atelier practic pentru elevi
Participă elevi și
profesori din Alexandria

19.

18.10.2016

20.

28.10.2016

21.

17-18.11.2016

22.

01.12.2016

23.

06.12.2016

24.

19-23.12.2016

"Medicina naturistă –
alternativă la îndemâna
tuturor"
"Bătălia cărților"

Dezbatere tematică

Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005
Concurs de lectură pentru
Participă elevi de la
adolescenți
liceele teleormănene
"Zilele Bibliotecii Județene
Dezbateri, lansări de carte,
Consiliul Județean
Marin Preda"
întâlniri profesionale,
Teleorman și o
decernarea premiilor revistei bibliotecă județeană din
Caligraf, a diplomelor
țară. Participă scriitori,
cadre didactice,
Bibliotecii Județene Marin
Preda, ed. a IV-a, expoziții și publiciști și bibliotecari
programe artistice
din țară și județ
"1 Decembrie – Marea Unire" Program artistic și expoziție Participă elevi și cadre
tematică
didactice
"Copiii noștri talentați" –
Concurs de creație literară
Participă profesori de
Premierea câștigătorilor
pentru elevi
limba română
"Tradiții și obiceiuri de
Expoziție de carte și desene, Participă preșcolari,
Crăciun"
momente artistice
elevi, cadre didactice de
la unități de învățământ
din Alexandria

MANAGER,
ec. Viorel FOTA

