PROIECT DE ACTIVITATE CULTURALĂ

Data : 11 februarie 2011
Denumirea activităţii : Intalnire cu scriitorul GHEORGHE JURCA
Locul de desfăşurare : C.D.I Colegiul Tehnic ,,Apulum’’ Alba Iulia
Persoane implicate în activitate:
COLEGIUL TEHNIC “APULUM”
prof.lb.română Ştef Alina

ALBA

IULIA:

bibliotecar

Panduru Ana,

CCD ALBA: bibliotecar Onoşoru Viorica Genţiana

Scopul : de a-l cunoaşte personal şi de a afla căt mai multe date despre viaţa şi opera
scriitorului Gheorghe Jurca

Obiective






:

să cunoască opera scriitorului invitat ;
să ia contact direct cu scriitorul ;
să urmărească atent , auditiv , acţiunea povestirii in lectura autorului ;
să ştie să poarte un dialog pe o temă literară cu un creator de literatură ;
să iubească în mod deosebit cartea şi s-o preţuiască .

ORGANIZAREA ACTIVITAŢII :
D-na bibliotecar Panduru Ana, a discuta cu elevii clasei a XI-a D şi d-na
prof.lb.romană Ştef Alina, că va invita în CDI pe scriitorul Gheorghe Jurca , cu
scopul ca aceştia să ia contact direct cu un creator de literatură contemporan şi de
a afla de la invitat cum se scrie o carte ;
Se discută în detaliu problemele organizatorice cu d-na Onişoru Veronica
Genţiana de la CCD, se lansează invitaţia;
Se realizează o expoziţie cu cărţile publicate de autor existente în CDI, Biblioteca
Judeţeană Alba , CCD Alba Iulia

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :
La activitate sunt invitaţi:bibliotecari din unităţile şcolare , elevi şi profesori ai
Colegiului Tehnic ,,Apulum’’Alba Iulia;
Activitatea începe cu prezentarea de catre d-na Onişoru
Veronica Genţiana a scriitorului, facandu-i acestuia o scurtă biografie . După aceea, îi
dă cuvantul invitatului pentru a prezenta ce a scris şi ce asteaptă în curand să apară
semnat de dansul ;
Urmează prezentarea unui fragment dintr-o carte semnificativă în lectura
autorului ;
Elevii din clasa a XI-a D : Beşinar Nicoleta, Irimie Claudiu, Mantea Paul, Ruja
Mihaela, Cordea Iulia au recitat din poeziile publicate de d-nul Jurca Gheorghe;
Participanţii sunt invitaţi să pună întrebări oaspetelui ;
La final , scriitorul va face donaţii participanţilor

D I R E C T O R,
Prof. Hodor Maria

