
 
14 ianuarie 2016, „Consilierul de lectură” 

 
 
DRAGI COPII, MAI MARI SAU MAI MICI, 
DRAGI CONSILIERI, 
  
Cu  doi ani în urmă, unii dintre voi au răspuns la un apel iniŃiat de Proiectul  Cercuri de lectură, 
trimiŃându-ne  prin mail  nouă şi altor cititori mărŃişoare care aveau drept amulete prezentarea 
cărŃii care v-a plăcut cel mai mult în 2013. Am numărat cărŃile cele mai recenzate şi am făcut un 
top. Pentru 2013 pe primul loc s-a situat cartea lui John Green, Sub aceeaşi stea, urmată de 
Minunea  de J.R Palaccio.   
Anul trecut am reluat ideea pentru 2014. Numai că de data aceasta v-am impus o condiŃie, 
considerând prezentarea voastră ca prima dintre cele trei etape ale Lecturiadei elevilor 2015, 
puse sub semnul „Poveştilor călătoare”. Am făcut topul şi la primară pe primul loc s-a situat 
Minunata lume a lui Tom Gates de Liz Pichon, la gimnaziu, Minunea  a trecut de pe al doilea loc, 
pe primul, iar la liceu interesele s-au împărŃit între alte cărŃi ale lui J. Green şi Fata de la 
marginea vieŃii a de Mircea Cărtărescu.  
Am ajuns în 2016 la a treia încercare, care, aşa cum ştiŃi din cărŃi, este cea mai dificilă, dar şi 
cea mai aducătoare de satisfacŃii şi mi-am spus: ce ar fi dacă de data aceasta m-aş adresa nu 
numai elevilor, ci şi profesorilor/consilierilor de lectură, invitându-i să scrie despre cărŃile citite 
cel mai recent, iar, în ceea ce priveşte formula de scriere, aceasta să fie O SINTEZĂ a ceea ce 
v-am cerut în anii precedenŃi? 
Prin urmare vă invităm să scrieŃi despre cartea care v-a plăcut cel mai mult în 2015: a. optând 
pentru ORICE FORMULĂ doriŃi (prezentare clasică, poveste, versuri, caligrame, haiku, desene, 
filmuleŃe); b. numai să fie CONCENTRATĂ ÎN 70-100 DE CUVINTE; c. textul să fie scris 
neapărat CU SEMNE DIACRITICE; şi d. să nu pierdeŃi din vedere că vă adresaŃi CU DRAGOSTE 
UNEI PERSOANE (SAU MAI MULTE, CUNOSCUTE SAU NU) căreia că i-ar face plăcere să 
primească DARUL vostru.  

 
Iar pentru că ştiu cât de importantă este puterea exemplului voi începe eu. 

Întâi, m-am gândit să vă scriu despre MărŃişor de CărŃişor pentru că de 
acolo mi-a venit ideea cu MărŃişoare/CărŃişoare. Tot de acolo de acolo am 

aflat despre istoria calendarelor şi despre cum se amestecă sărbătorile 
vechi cu cele noi. ŞtiŃi că în credinŃa celor vechi Anul Nou începe cu venirea primăverii, 

odată cu MărŃişorul, iar Dragobete, un fel de Sfânt Valentin la români, căruia i 
se spunea Dragobete Cap de Primăvară, era sărbătorit pe 24 februarie, ziua 

împerecherii păsărilor? Tot acolo am citit povestea şnurului de mărŃişor 
despre care se spune că l-a tors Baba Dochia, mama lui Dragobete, pe când 

urca muntele, lepădându-şi pe rând cojoacele din pricina efortului şi a vremii 
schimbătoare. De aici şi Zilele babei la începutul lui martie. Cartea a apărut în 

2008 la Editura literNet şi o puteŃi descărca de pe www.liternet.ro 
Recitind-o, mi-am amintit de Îngeri Zmei şi JoimăriŃe, Mitologie populară pe înŃelesul copiilor, 

apărută la Humanitas în 2007. Am răsfoit-o şi am aflat că şi Baba MarŃolea are de-a face cu 
MărŃişorul. Harnică, dar rea foc, devine darnică. o singură dată pe an, în prima noapte a lunii 

martie când dăruieşte fetelor care au mărŃişor la gât un ban de argint.  



 
Dar „m-am luat cu vorba” pentru că intenŃia mea a fost să vă scriu despre o 

carte pe care am terminat-o acum câteva zile (Adina Popescu, O istorie 
secretă a łării Vampirilor, Arthur, 2015) şi despre care, atunci când am 

început-o, mi-am spus: „a, o poveste pentru copii cu aventuri şi cu vampiri”, 
când am ajuns pe la mijloc, „ia te uită, ce interesant valorifică  personajele din 
mitologia românească, ar putea-o citi şi adolescenŃii isteŃi care cochetează cu 

scrisul, au simŃul umorului  şi ştiu să descopere şi ce se află printre rânduri. 
Nu mai spun cât de folos le-ar fi profesorilor de literatură care ar putea-o 

valorifica în clasă la lecŃiile despre basm...”. Iar când am terminat-o, dimineaŃa 
pe la ora patru, nu am mai spus decât „ce frumoasă e, ce bine mi-a făcut!”. 

Închei, parafrazând sfârşitul unora dintre prezentările voastre, „dacă vreŃi să aflaŃi de ce mi-a 
plăcut atât de mult, citiŃi-o şi voi!”. Eu mai am încă un motiv  pentru care mă opresc. Dar despre 

acesta vă voi scrie peste două săptămâni. 
 
Până atunci aştept cu multă nerăbdare recomandările voastre de lectură trimise ca document 
ataşat până în  
31 IANUARIE 2016 pe una dintre adresele: monojescu@yahoo.com sau 
revistacercurilor@yahoo.com sau consilieruldelectura@yahoo.com  
Vă invit să le postaŃi şi pe pe site-ul www.anpro. ro/Pagina Cercuri de lectură la Comentarii. 

 
Cu mult drag,  

Monica Onojescu 


