Din suflet, pentru un zâmbet de copil...
Ediţia a IV-a, 16 decembrie 2014
Profesiunea de bibliotecar presupune multă discreţie dar, în acelaşi timp, şi multă dăruire şi
sensibilitate. Pornind de la aceste premise, un grup de bibliotecari şcolari şi-au deschis inimile,
învăţând minunata lecţie a voluntariatului.
Clubul „Prietenii bibliotecii”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, a organizat
marţi, 16 decembrie 2014, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi, activitatea
„Din suflet, pentru un zâmbet de copil...” ediţia aIV-a.
Campania este inclusă în Calendarul Activităţilor Bibliotecilor Şcolare, aprobat de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Iaşi, anul şcolar 2014 – 2015.
Cu dorinţa de a înlocui durerea cu jocul şi tristeţea cu zâmbetul senin de copil, elevii, cadrele
didactice şi părinţii au fost invitaţi să dăruiască puţin din sufletele lor pentru a fi alături de copiii
aflaţi în suferinţă la toate secţiile Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”.

Sacul lui Moş Crăciun a fost umplut cu jucării, cărţi, rechizite, jocuri, dulciuri, fructe şi hăinuţe
în valoare totală de peste 12.600 lei.
Darurile vor fi oferite de Moş Crăciun în acordurile colindelor interpretate de elevii Colegiului
Naţional de Artă ,,Octav Băncilă” Iaşi.
Activitatea şi-a propus promovarea voluntariatului atât la nivelul instituţiei, cât şi la cel al
comunităţii locale, consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită
şi solidară, în care contează valorile umanitare, implicarea, angajamentul şi responsabilitatea.
Proiectul a fost coordonat de prof. Mihaela Apetroae, prof. Mihai Cezar Zaharia inspectori de
specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, bibl. Elena Crăcană - Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir” Iaşi, bibl. Alina Tabacu - Şcoala Gimnazială ,,Vasile Conta” Iaşi, bibl. Carmen
Popescu- Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Bârsănescu” Iaşi şi bibl. Camelia Simon - Colegiului Naţional de
Artă ,,Octav Băncilă” Iaşi.
Parteneri

au fost bibliotecarii şcolari de la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Şcoala

Gimnazială „George Coşbuc”, Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani, Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” Iaşi în colaborare cu cadre didactice, elevi şi părinţi.

