Luna InternaŃională a Bibliotecilor Şcolare

Luna octombrie este sărbătorită de elevi, cadre didactice şi bibliotecari din întreaga lume
drept Luna InternaŃională a Bibliotecilor Şcolare, eveniment stabilit în 1999 de AsociaŃia
InternaŃională a Bibliotecarilor Şcolari.
În contextul acestei mişcări internaŃionale de stimulare a lecturii în rândul tinerei generaŃii,
biblioteca «Aron Demian» a Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” a realizat şi în acest an – 2010 – o
serie de activităŃi interesante şi atractive, coordonate de bibliotecara Adriana Marian împreună cu
cadrele didactice din şcoală.
• S-a organizat, în colaborare cu profesorii diriginŃi, vizitarea bibliotecii şcolare de către
elevii claselor a IX-a în cadrul acŃiunii «Zilele bibliotecii», prilej de informare a elevilor noi despre
istoricul, nivelul de organizare al bibliotecii, modalităŃi de informare rapidă, condiŃii de înscriere şi
împrumut, realizându-se totodată şi înscrierea majorităŃii elevilor în rândul utilizatorilor.
• În săptămâna 4-10 octombrie, s-a amenajat în cadrul bibliotecii colegiului expoziŃia
tematică «Ferestre spre Univers», având rolul informării elevilor despre misterele SpaŃiului
Cosmic, trezirea interesului pentru astronomie, orientarea lor în cunoaşterea Universului, formarea
unei concepŃii raŃionale asupra sa; despre contribuŃiile pe care spaŃiul le aduce în îmbunătăŃirea vieŃii
pe Terra; s-a prezentat şi o lucrare la simpozionul „Noi şi Universul” în colaborare cu d-na
profesoară Margareta Giurgiu.

• Cu ocazia vizitei delegaŃiei din Sliedrecht (Olanda) (6-7octombrie), s-au amenajat în
biblioteca şcolii două expoziŃii: «Aurel Vlaicu – patronul spiritual al colegiului» şi «Din
realizările elevilor – revistele şcolare», iar în cantina colegiului două panouri omagiale.

• În data de 11 octombrie s-a realizat activitatea «Jocul cu dicŃionarele» la clasele IX A şi
IX E prilej cu care aceştia au fost familiarizaŃi cu utilizarea tuturor mijloacelor de informare oferite
de bibliotecă.
• «Când ora de sociologie se mută în bibliotecă» - acŃiune documentară în 13 octombrie,
realizată în colaborare cu d-na profesoară Lucia Oană la clasa a XI-a E, în vederea îndrumării
elevilor în alegerea unor lucrări pentru elaborarea de referate.

• În data de 14 octombrie, la Biblioteca Municipală Sebastian Bornemisa”, a avut loc
prezentarea cărŃilor Editurii „Călăuza” la care au participat trei cunoscuŃi scriitori din judeŃ. Un grup
de eleve ale Colegiului, pregătite de bibliotecara Adriana Marian, au susŃinut un moment poetic.

• Pe linia diversificării paletei de sfere către publicul cititor acŃiunile bibliotecii reiau şi
atragerea segmentului de cititor de carte de ştiinŃă. În acest scop acŃiunea întreprinsă cu colectivul
clasei a XI-a B din 27 octombrie, unde d-nul profesor Ioan Şerdean a prezentat ultimele noutăŃi
editoriale de matematică şi importanŃa utilizării acestora în activitatea de învăŃare.
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