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București,
29 noiembrie 2017

Elevii din comuna Mărișel primesc “Cărțile copilăriei” de Moș Nicolae

Asociația Curtea Veche, cu sprijinul Azomureș și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
Cluj Napoca, donează “Cărțile copilăriei” elevilor din comuna Mărișel din județul Cluj cu scopul de a crește în
comunitate nivelul de educație prin lectură. Evenimentul are loc luni, 4 decembrie 2017, la Căminul Cultural
din localitate, unde elevii vor primi în dar de Moș Nicolae cărți potrivite vârstei lor și un moment special
susținut de Andreea Lupescu, artist și jurnalist, prin care le va demonstra celor mici că cititul poate fi
distractiv.

Virgil Ianțu, unul dintre cei mai versatili și cunoscuți prezentatori TV din România, le va oferi copiilor
prezenți la eveniment sfaturi și idei din experiența proprie pentru dezvoltarea imaginației și a unei cariere de
succes. Majoritatea probabil că îl cunosc drept gazdă a show-urilor TV de cultură generală sau prin prisma
proiectului „Copiii spun – un curs ca o joacă” și a seriei online de pastile de „înțelepciune copilărească”,
dezvoltate în ultimii ani din pasiune pentru psihologia copiilor. Virgil Ianțu a ales să se implice în proiect pentru
că el crede cu tărie că avem nevoie de cărți și de povești care să ne îmbogățească mintea și sufletul.

„Lectura ne ajută să explorăm, să cunoaștem și să vrem mai mult. Un om care se bizuie doar pe
experiențele proprii, doar pe ceea ce vede și trăiește el, este un om care se sărăcește voit. Și cred că într-o țară
în care librăriile sunt pe cale de dispariție, în care sunt prea multe sate în care nu există nici măcar o librărie sau
o bibliotecă, avem obligația de a dona cărți. Așă că este o mare plăcere pentru mine să fiu la Mărișel, să sprijin
programul de lectură Cărțile Copilăriei și să îi întâlnesc pe copiii de-aici, cărora vreau să le transmit că un om fără
educație este un om foarte ușor de manipulat. Îi îndemn pe copii, așadar, să se prindă în jocul curiozității și al
imaginației și să citească cât mai mult. Este doar spre binele lor!”, a declarat Virgil Ianțu.

Acțiunea face parte dintr-un proiect amplu inițiat de Asociația Curtea Veche în cadrul programului național
de lectură “Cărțile copilăriei” și desfășurat în comunitățile agricole în parteneriat cu Azomureș, cel mai
important producător de îngrășăminte minerale din România. Transportul cărților este asigurat de Sameday
Courier.

“Am reușit să ajungem deja la câteva mii de copii care au avut șansa să fie martorii unor evenimente rare în
comunitățile lor. Unii dintre ei au acum, pentru prima dată, o carte numai a lor și participă frecvent la un club de
lectură organizat în școala lor. Sunt activități care pentru unii par banale, dar pentru comunitățile izolate din
mediul rural reprezintă SPERANȚĂ. Am găsit deja tot mai multă deschidere și la partenerii noștri locali,
distribuitorii îngrășămintelor Azomureș, un motiv în plus pentru care susținem programul național de lectură
Cărțile Copilăriei” declară Mihai Aniței, director general Azomureș.

Mai multe detalii despre Asociația Curtea Veche și despre inițiativele sale de promovare a lecturii puteți afla
de pe site-ul www.asociatiacurteaveche.ro și Facebook.com/AsociaţiaCurteaVeche.
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