Tona książek dla dzieci –
wiosenna edycja Akcji społecznej „Dzielę się książkami” 2012 zakończona

Informacja prasowa - 13.06.2012

13 czerwca 2012 roku zakończyła się pierwsza tegoroczna edycja Akcji Społecznej „Dzielę
się książkami”, organizowanej w 2012 roku przez Fundację „Dziecko i Kultura” (w roku
ubiegłym przez firmę Qlturka.pl) we współpracy z Warszawskimi Targami Książki i
Fundacją „Miasto Słów”.
Od 10 do 13 maja podczas Warszawskich Targów Książki zbieraliśmy książki przynoszone
przez dzieci, przekazywane przez Wydawnictwa partnerskie oraz innych Partnerów.
Udało się nam zebrać ponad 2 tys. książek, dzięki czemu pobiliśmy zeszłoroczny wynik o 100
procent. Teraz tona książek, popakowanych w kartony przekazane przez Sponsora – Firmę
Księgarską Jacek Olesiejuk, wyruszyła do 50 placówek na terenie całego kraju.
Transportem przesyłek, tak jak w roku ubiegłym, zajęła się firma DPD Polska, Sponsor
Akcji.
Jeszcze w tym tygodniu książki dotrą do wybranych szpitali, hospicjów, domów dziecka,
świetlic środowiskowych i – co jest nowością tej edycji – małych wiejskich i szkolnych
bibliotek.
Mamy nadzieję, że przekazane dary sprawią radość najmłodszym i pozwolą im rozwijać w
sobie miłość do książek.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą Akcję – Sponsorom, Partnerom,
Wydawnictwom partnerskim, Patronom medialnym, a przede wszystkim dzieciom, które
podzieliły się swoimi książkami – serdecznie dziękujemy.
Korzystając z okazji, zapraszamy już do udziału w jesiennej edycji Akcji „Dzielę się
książkami”, która odbędzie się podczas Targów Książki w Katowicach (7-9 września 2012).

Więcej

informacji

na

http://www.dzielesieksiazkami.pl/

*** *** ***
Pierwsza edycja akcji społecznej „Dzielę się książkami”, przeprowadzona przez firmę
Qlturka.pl we współpracy z Fundacją „Miasto Słów” w 2011 roku podczas Targów Książki
dla Dzieci w Krakowie (2- 5 czerwca) spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Udało się
zebrać ponad tysiąc książek, które dzięki firmie DPD Polska, sponsorowi Akcji, zostały
dostarczone do 50 placówek (domów dziecka, hospicjów, szpitali i świetlic środowiskowych)
na terenie całego kraju.
Głównymi darczyńcami były dzieci, które przynosiły wybrane przez siebie książki, chcąc
podarować je potrzebującym. Akcję wsparły także wydawnictwa, przekazując egzemplarze;
dużo książek podarował też organizator konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek
i Kropka”. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów – Radio Kraków,
„Dziennik Polski”, Biblionetka.pl itp.
Zapraszam do wykorzystania przesłanej informacji. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania
dotyczące Akcji, a także działalności Fundacji.
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