"Devoratorii de cărţi"
Proiectul "Devoratorii de cărţi" este organizat de Biblioteca Judeţeană
"Antim Ivireanul" Vâlcea, prin Secţia "Legislaţie. Periodice" şi se desfăşoară pe
parcursul a opt luni, începând din noiembrie 2015 şi până în iunie 2016. În cadrul
întâlnirilor lunare au loc discuţii, prezentări şi schimburi de impresii despre cărţile
propuse spre dezbatere. Proiectul se va încheia cu un concurs pe o tematică ce va fi
comunicată participanţilor pe parcursul proiectului.
Obiective :
- cultivarea gustului pentru lectură în rândul elevilor
- promovarea colecţiilor bibliotecii

Grupul ţintă: elevi din Râmnicu Vâlcea şi din judeţ cu vârste cuprinse între 11 şi 13
ani. Şcolile participante sunt din: Pietrari, Măgura – Mihăeşti, Brezoi, Liceul de Artă Rm.Vâlcea.
Lista cărţilor pentru copii (11-13 ani)

1. Walliams, David. Băiatul miliardar. Bucureşti: Arthur, 2013, 208 p.
E povestea unui băiat foarte bogat, care putea obţine tot ce-şi dorea, dar care totuşi
nu era fericit. Era foarte singur, îi lipseau prietenii. Un suflet de copil care în pofida
tuturor tentaţiilor rămâne curat şi care ştie ce trebuie preţuit cu adevărat în viaţă.
2. Boyne, John. Băiatul cu pijamale în dungi. Bucureşti: RAO, 2008, 224 p.
Doi băieţi, separaţi doar de un gard, dar în realitate trăind în două lumi total diferite.
Găsesc că au foarte multe lucruri în comun, se împrietenesc, dar prietenia lor se va
frânge.
3. Sachar, Louis. Tabăra. Bucureşti: Arthur, 2012, 263 p.
O întîmplare nefericită cu nişte adidaşi îl va trimite pe Stanley în tabără. Ei, nu e
tocmai o tabără cu jocuri şi distracţie, e una în care se clădesc caracterele. Aici îşi va
face un prieten cu ajutorul căruia va reuşi să anuleze un blestem al familiei sale vechi
de mai multe generaţii.
4. Palacio, R.J. Minunea. Bucureşti: Arthur, 2013, 336 p.
În SUA această carte a generat o campanie naţională prin care se promovează
bunătatea şi empatia. O poveste care ne învaţă să nu judecăm după aparenţe. Auggie
este un băieţel obişnuit pe dinăuntru, dar care arată diferit la exterior. Vom afla care
sunt atuurile sale care-l ajută să se integreze între colegi şi să fie acceptat de aceştia.

5. Umansky, Kaye. Solomon Snow şi giuvaierul furat. Bucureşti: RAO, 2008, 186p.
O carte de aventură, cu răsturnări de situaţii, care te prinde încă de la primele pagini.
Trei prieteni pornesc să-l salveze pe tatăl unuia dintre ei, drumul lor se întrepătrunde
cu cel al unui hoţ de bijuterii. Povestea se complică, dar în final datorită isteţimii
copiilor, iţele se descâlcesc.
6. Kästner, Erich. Emil şi detectivii. Bucureşti: RAO, 1995, 208 p.
E povestea unui băieţel plecat din provincie în vizită la bunica în Berlin. Drumul e plin
de întâmplări care-l ajută să-şi facă noi prieteni. Cu ajutorul acestora îşi va recupera
banii furaţi de hoţul cu pălărie tare şi va ajunge cu bine la bunica.
7. Diamand, Emily. Copilul apelor. Bucureşti: RAO, 2009, 316 p.
O poveste captivantă care se petrece în Anglia secolului al XXII-lea. Lilly, o fată de
pescar, porneşte în căutarea fetei prim-ministrului care a fost răpită de tâlhari.
8. Beck, Ian. Povestea secretă a lui Tom Inimă-Curată, băiatul aventurier. Bucureşti:
RAO, 2009, 219 p.
Tom, mezinul familiei Inimă-Curată, trebuie să-şi găsească fraţii. Are o mare temere
că nu va fi suficient de curajos pentru acest lucru. Va reuşi el, folosindu-şi isteţimea,
să străbată întreg Ţinutul Poveştilor şi să devină un adevărat aventurier?
9. McKay, Sharon. Charlie Wilcox. Bucureşti: Allfa, 2003, 184 p.
Charlie îşi doreşte să devină căpitan de vas la fel ca tatăl său. Se furişează pe un vapor
de pescuit, dar află că a plecat la război. Totul devine o poveste de supravieţuire în
timpul Primului Război Mondial.
10. Balliett, Blue. Pe urmele lui Vermeer. Bucureşti: RAO, 2005, 220 p.
Trei scrisori identice primite de trei persoane diferite. Un furt al unui tablou şi doi
copii care încearcă să găsească hoţul şi să dezlege misterul scrisorilor. Oare vor reuşi?
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