Donaţie generoasă de carte în limba engleză din partea unei şcoli londoneze, pentru Casa Corpului
Didactic

de AdelinaTALPALARIU

(citeşte alte articole de la acelaşi autor)
Cadrele didactice din judeţ vor putea beneficia de un fond de carte în limba engleză
generos, pe care îl pot consulta la Biblioteca Casei Corpului Didactic (CCD) „George Tofan”
Suceava.
Instituţia a primit, la începutul acestei săptămâni, o donaţie impresionantă de carte de la o
şcoală internaţională londoneză.
Dwight School London a trimis bibliotecii CCD peste 200 de cărţi din colecţii de renume
(printre care şi Enciclopedia Universală Britanică), donaţia care a ajuns la Suceava cântărind
peste 200 de kilograme.
Reprezentanţii instituţiei vor să înfiinţeze un „British corner”, un Club de eReading,
precum şi alte proiecte pe care le vor realiza în colaborare cu instituţia de învăţământ
londoneză.
„Biblioteca CCD <George Tofan> Suceava, destinată personalului didactic din judeţ şi
care coordonează metodologic toate bibliotecile şcolare din judeţul Suceava, a primit o donaţie
impresionantă de carte în limba engleză de la o şcoală internaţională londoneză. Suntem extrem
de încântaţi de acest gest de solidaritate academică, de partenerii şi colaboratorii noştri.
Mulţumim Dwight School London, o şcoală internaţională destinată elevilor cu vârsta cuprinsă
între 3 şi 18 ani, ce oferă trei tipuri de programe de bacalaureat internaţional”, a arătat Daniela
Argatu, bibliotecara CCD.
Aceasta a mai adus mulţumiri Eastlines Company (https://www.eastlines.ro/en/),
serviciul de coletărie care a sponsorizat transportul a 200 de kg de carte.
„Sunt cărţi care aratăimpecabil, foarte bine păstrate, valoroase, de care biblioteca
noastrăavea nevoie. Dispuneam de puţine cărţi în limba engleză, astfel căeste o achiziţie
importantă. Mulţumim Irinei Bursuc pentru efortul şi implicarea sa şi a elevilor săi, pentru
construirea unui pod de cărţi!”, a mai arătat Daniela Argatu.
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