COMUNICAT DE PRESĂ
1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului,
serbată printr-un Maraton de povești

1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, va fi marcată într-o manieră altfel de către 30 de
bibliotecari, bibliotecari publici şi bibliotecari şcolari, din Româniá și din Republica Moldova.
Ineditul acestei ințiative constă în faptul că cei implicați le vor citi copiilor participanți povești
cu grijă alese, frumoase, interesante, antrenante, care să le ofere bună dispoziție și care să le
trezească imaginația, timp de două ore.
Evenimentul se va înregistra şi va putea fi urmărit pe pagina de facebook „Maratonul de
povești” (https://www.facebook.com/Maratonuldepovesti/) din data de 1 iunie 2022, începând
cu ora 1000.
1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului este, în fiecare an, prilej de sărbătoare pentru cei
mici dar și pentru cei care îi iubesc, ocrotesc și educă. Anul acesta se împlinesc 72 de ani de
când această zi se sărbătorește și în România.
Lectura trebuie să facă parte din modul de a fi al omului contemporan, iar bibliotecile
sunt percepute ca fiind furnizori de informație de calitate și de servicii menite să contribuie la
educația copiilor, la dezvoltarea creativității și sensibilității lor emoționale într-un mod
armonios. Aceasta este motivația pentru care organizatorii împărtășesc opinia îndrăgitei
povestitoare Mary Medlicott, potrivit căreia „Povestirile înseamnă mai mult decât niște
cuvinte. Sunt modele de experiență. Ele pot face ca ceea ce ni se întâmplă să aibă sens. Ne pot
oferi hrană pentru minte. La fel ca viața însăși, ele sunt pline de surprize și de satisfacții […]
oferindu-ne un nou apetit pentru a descoperi lumea din jurul nostru”.

În această zi, în care sărbătorim copilăria, bibliotecarii își doresc să transmită bucuria de
a citi povești cu voce tare, împreună cu toți copiii din România și Republica Moldova.
Sperăm că și în acest an poveștile îi vor aduce împreună pe toți cei care le iubesc: copii,
părinți, bunici, dascăli și bibliotecari, deopotrivă.
Vă așteptăm cu drag și nerăbdare!
Proiectul se desfășoară cu susținerea partenerilor: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), Asociația Bibliotecarilor din
Republica Moldova (ABRM) și Centrul de Excelență pentru copii și tineret al Bibliotecii Județene „George
Barițiu” Brașov.
Persoană de contact:
Melania Luana Butnariu, bibliotecar
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;
telefon: 0745188236

