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Biblioteca Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, centru coordonator metodologic și profesional al bibliotecilor 
școlare din județ a organizat joi, 22.10.2015, la inițiativa Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret” Suceava și în 
parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din România, evenimentul open space “Incursiune în lumea cărților” eveniment 
menit să susţină şi să promoveze imaginea bibliotecii din unitatea de învăţământ suceveană în comunitatea educaţională şi 
locală. 
Programul activităților conceput domnul director, prof. Virginel Iordache, doamna bibliotecar Roxana Chiriac și doamna 
profesor Magdalena Iacoban și prezentat de elevii Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret” Suceava ca dezbatere 
literară și promovare de bune practici prin lectură, s-a axat pe comunicarea de atitudini, principii, valori și a cuprins: 
- prezentarea PPT Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - Biblioteca Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 
2015- prof. Daniela Argatu; 
- prezentarea PPT a elevului Ionuț Negru, clasa a XII-a A, “Cartea nu va muri” bazată pe dialogul dintre Umberto Eco şi Jean-
Claude Carrière, din volumul "Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi"; 
- momentul muzical susținut la mandolină de elevele Delia Gărgan, Ruth Tcaciuc și Beatrice Carp de la clasa a IX-a H; 
- mini-expoziția de carte veche (cca 100 de ani - bibl. Roxana Chiriac); 
- momentul muzical reprodus după Doina și Ion Aldea Teodorovici – “Eminescu” și susținut vocal și la chitară de elevii 
Vladimir Fedoruk, Constantin Rotăreanu și Teodora Vieriu de la clasa a XI-a C; 
- mini-expoziția de grafică “Ilustrații de carte” realizate de Patricia Poroch de la clasa a X-a E și Ana Zavricico, Lavinia 
Șoiman, Florin Avram, Cristina Iacob, Ioana Cușnir, Ștefanida Scutelnic, Isabela Matei, Francesca Havrisciuc, Marina 
Ungureanu, Claudia Dumitraș de la clasa a IX-a E indrumati de doamna profesor Loredana Horodinca; 
- un alt moment muzical vocal interpretat de elevele Petronela Puraveț, Louisa Proțiuc, Oana Teodorescu de la clasa a IX-a E; 
- moment poetic (creație proprie)  “Templul cărților”– Ana Zavricico; 
- eseurile reunite sub genericul “Și cărțile au suflet” realizate de elevele Ioana Diana Rebenciuc și Ștefanida Scutelnic de la 
clasa a IX-a E. 
Pe parcursul celor aproximativ două ore de amplu parcurs cultural prin comorile de 
bibliotecă,  reacţiile  spontane,  inocente  şi  depline  ale  elevilor  s-au  contopit  fericit  cu satisfacţiile dascălilor acestora dar 
și ale auditoriului. 
De  menționat  că  bibliotecile  școlare  din  județul  Suceava  sărbătoresc  de  opt  ani consecutiv Lunarul Bibliotecilor 
Şcolare (din 2007, la iniţiativa Asociaţiei Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (IASL) http://iasl-online.mlanet.org/). 
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