
 

 

 

Săptămâna “Şcoala Altfel” ediţia 

2013  s-a desfăşurat în perioada 1 – 5 

aprilie  sub sloganul „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”. Programul îşi 

propune implicarea elevilor şi a 

dascălilor în activităţi extracurriculare 

şi extraşcolare, de educatie non-

formală, care să le valorizeze 

talentele, preocupările extra-şcolare şi 

competenţele în domenii cât mai 

diverse şi interesante.  

 

Una dintre activităţile nonformale derulate în  săptămâna „Şcoala altfel” a 

fost şi vizita efectuată de copii din clasele a III-a şi a IV-a de la Şcoala 

Internaţională Olga Gudynn  la Biblioteca Centrală a Universităţii 

„Politehnica” din Bucureşti, în ziua de 3 aprilie 2013. 

 

Copii au fost întâmpinaţi la Recepţia Bibliotecii, li s-a urat bun venit si li s-a 

facut un scurt istoric al Bibliotecii , după care  au pornit pe traseul cărţii într-

un tur ghidat. Astfel, au avut ocazia să descopere drumul parcurs de carte de 

la intrarea acesteia în bibliotecă, până ajunge la cititor.   

 

Le-au fost  prezentate instrumente de lucru specifice muncii de bibliotecă, 

(registre, fişe), apoi au continuat itinerariul prin bibliotecă descoperind  

depozitele de cărţi şi aranjarea cărţilor la raft (rafturile mobile le-au captat 

atenţia !),  sălile de lectură cu acces liber la raft (entuziasmul cu care umblau 

printre cărţi li se citea pe chip !) şi sala mare de lectură.  

Uimiţi si  curioşi în egală măsură, dornici să capete căt mai multe informaţii, 

copii s-au bucurat de incursiunea făcută în lumea cărţilor, cu atît mai mult cu 

cât se aflau pentru prima dată într-o bibliotecă de asemenea dimensiuni, un 

mediu nou, neexplorat încă de ei.  

 

Un moment aparte al turului făcut în bibliotecă, a fost vizitarea Galeriei   

Academicienilor. Copiii au privit, au pus întrebări, interesul fiindu-le captat 

de tablourile personalităţilor remarcante din domeniul ştiinţelor inginereşti, 

prestigioşi profesori şi academicieni din Universitatea „Politehnica” din 

Bucureşti. 

 



Arhitectura clădirii, sălile de lectură spaţioase, mobilierul nou, computerele, 

personalul bibliotecii binevoitor, deschis şi amabil, prezenţa studenţilor în 

bibliotecă,  toate acestea au lăsat o puternică impresie copiilor.  

 

 

Ei au fost înconjuraţi cu multă atenţie, la finalul vizitei plecând cu informaţii 

noi şi amintirea unei zile din Săptămân altfel petrecută la bibliotecă, printre 

cărţi, bibliotecari si cititori.  

 

 

Si cine stie, peste ani, unii dintre ei vor reveni în calitate de studenţi la 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti ! 

 

 

 

 

 

 

 

Succes copii ! 

 

 


