
                                                                                   
 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Braşov, 3 octombrie 2013 

 
LUMI DE LECTURĂ 

 

Asociaţia Ţinutul Bârsei implementează în perioada septembrie – noiembrie 2013, proiectul 

cultural „Lumi de lectură”.  

 

Proiectul cultural “Lumi de lectură”, încadrat în aria tematică „Educaţie culturală”, este finanţat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional, prin contractul nr. 640 din 10 septembrie 2013. Valoarea 

totală a proiectului este de 43.763 lei, din care finanţarea nerambursabilă A.F.C.N. este în valoare de 36. 

695 lei. 

În implementarea proiectului, Asociaţia Ţinutul Bârsei acţionează în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 

„George Bariţiu” Braşov, Biblioteca Judeţeană „Bod Peter” din Sfântul Gheorghe, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna. 

Proiectul urmăreşte atragerea unui număr cât mai mare de copii şcolari din mediul rural spre lectură prin 

intermediul poveştilor din literatura  română contemporană şi prin acţiuni de abordare inovativă şi 

interactivă a cititului.  

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii cu vârste între 7 şi 11 ani, din instituţiile de învăţământ din 

cele 9 comunităţi  rurale care constituie Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei, respectiv Bod, 

Crizbav, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Sânpetru (judeţul Braşov) şi Hăghig, Vâlcele (judeţul 

Covasna).  

„Lumi de lectură” se concentrează pe reactivarea interesului copiilor din localităţile menţionate pentru 

citit şi cartea românească prin intermediul unor ateliere de lectură animată susţinute de specialişti în 

animaţie culturală de la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov. De asemenea, proiectul îşi 

propune să faciliteze accesul elevilor la carte prin crearea unor mici biblioteci în cadrul şcolilor sau prin 

suplimentarea cu fond de carte a bibliotecilor şcolare deja existente; urmăreşte totodată familiarizarea 

copiilor şi a comunităţilor rurale cu instituţiile de cultură prin vizitarea bibliotecilor din localităţi şi a 

celor din municipiile Braşov şi Sfântul Gheorghe. Nu în ultimul rând, printr-o serie de evenimente 

intitulate „Poveşti şi autori” prevăzute în cadrul proiectului, Asociaţia Ţinutul Bârsei va facilita 

întâlnirea dintre elevi şi scriitorii români de literatură contemporană pentru copii.  

Implicarea copiilor din diferite etnii conlocuitoare şi caracterul interjudeţean al proiectului (Braşov şi 

Covasna) creează premisele formării unui nucleu ce va evidenţia diversitatea culturală şi etnică din 

teritoriul Ţinutul Bârsei, promovând toleranţa şi respectul între români, maghiari, germani şi rromi. 

Proiectul va avea ca rezultat creşterea gradului de educaţie al populaţiei din micile comunităţi rurale, 

creşterea gradului de conştientizare a necesităţii dialogului intercultural şi a valorilor tradiţionale 

multiculturale, al importanţei bibliotecilor în formarea ca indivizi şi, nu în ultimul rând, valorificarea 

creaţiilor literare româneşti contemporane adresate copiilor.  

 

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la dna. Ramona Ganea (tel.: 0268 547616, Fax 0268 

547676, e-mail: tinutulbarsei@gmail.com ).  

 

Director Asociaţia Ţinutul Bârsei 

DAVID DRAGOŞ FLORIN  
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