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Bucurie, zâmbete, poveşti spuse altfel, aplauze şi un
decor spectaculos sunt cuvinte ce vor caracteriza ziua de
19 aprilie la Școala Generală Lucian Blaga, Jibou.
De ce poveşti spuse altfel? Pentru a induce copilului
plăcerea de a citi, povestea pe care el o ascultă, o înțelege
și o savurează se găsește între coperțile acelei cărți care
se află alături de covor.
De obicei cartea, covorul şi personajele din poveste se găsesc într-un sac. Începutul
tradiţional al poveştii cu "A fost odată ca niciodată ..." se transformă în "Şi când covorul
s-a desfăcut, / Povestea a şi început!" sau "Covorul se derulează / Şi povestea
demarează", iar finalul "Şi am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa" devine "Şi
când povestea s-a terminat, / Covorul l-am şi rulat".
Covorul povestitor, covorul cu poveşti, povestea din covor, sacul cu poveşti sau
trăistuţa cu poveşti cum mai este denumită această
manieră de a povesti va fi susținut de Laura Zah, Amalia
Talpoș și Mara Popovici, bibliotecare ale secției pentru copii
a “Bibliotecii Județene Petre Dulfu “ din Baia Mare,
coordonate de doamna Corina Șpan – Șef Serviciu. De
asemenea fiecare copil va primi în dar, din partea
conducerii Bibliotecii Județene, o revistă.
Spectatori ai acestei lumi de poveste vor fi copiii din clasele
primare ai Școlii Generale Lucian Blaga, Jibou.
Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului Abordare integrată a sărăciei și
excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități, Contract POCU/18/4.1/101910,
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020, axa prioritară 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei, proiect
implementat de Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia
Mare, în parteneriat cu Primăria Orașului Jibou, Școala Generală Lucian Blaga și
Asociația Vis Juventum Baia Mare
Rus Ileana Claudia, expert organizare evenimente

