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EVENIMENTE
CERCURI DE LECTURĂ
Fără se renunŃăm complet la rubrică, din acest număr o vom restrânge, mare parte a materialelor legate de proiect
găsindu-şi locul în „Revista cercurilor de lectură”.
În numărul 2/2008 prezentam propunerile pentru
dezvoltarea proiectului pentru intervalul 2008-2009.
Simpozionul din noiembrie ne-a oferit prilejul de a face publice
atât rezultatele cât şi obiectivele pentru anul şcolar în curs. Vom
face o succintă trecere în revistă a activităŃilor din cadrul
proiectului pentru perioada noiembrie 2008-martie 2009:
1. Lansarea „Revistei cercurilor de lectură”. Editarea unei
reviste (care sperăm că în timp va deveni trimestrială) a
proiectului a fost cea mai importantă activitate din anul trecut.
Două sunt motivele care o justifică: stadiul în care se află
proiectul şi nevoia de lărgire şi diversificare a publicului-Ńintă.
Cităm din Argument („Revista cercurilor de lectură” 1/2008):
„De ce a apărut nevoia publicării unei «Reviste a
cercurilor»? În timp, proiectul şi-a creat propria lui istorie. În
momentul de faŃă, el funcŃionează în Bucureşti şi în 19 judeŃe.
Au fost făcute publice rezultatele (în studii, tot mai numeroase,
ori în simulări de activităŃi la cercuri cu ocazia diferitelor
întâlniri). În 2005 şi în 2007, au fost publicate două cărŃi de
didactica lecturii. Au fost concepute cursuri de formare pentru cei care doresc să lucreze în proiect.
Revista «Perspective» din 2004 are o rubrică anume pentru activităŃi ale cercurilor, dar nu mai are
spaŃiu suficient pentru cantitatea mare de informaŃii primite. Promovată prin mijloace specifice
(ateliere) la conferinŃele anuale ale asociaŃiei, revista este/poate deveni o oglindă a proiectului, un jurnal
al existenŃei şi dezvoltării lui, adesea neprevăzute, cu victoriile şi eşecurile lui.
Care este publicul Ńintă? Cui ne adresăm? Ne-am lăsat furaŃi o clipă de modelul «Dilematecii» şi am
răspuns: va fi o revistă pentru tinerii cititori. În cele din urmă, însă, va fi o revistă în care ne adresăm
consilierilor de lectură. Termenul a intrat deja în vorbirea curentă cu sensul de «specialist care rezolvă
problemele deosebite dintr-un anumit domeniu», dar noi îl vom folosi cu înŃelesul vechi de povăŃuitor,
sfătuitor, sfetnic. În spiritul proiectului, acceptăm că, până la urmă, lucrurile sunt relative, încercăm «să
povăŃuim», folosindu-ne propria experienŃă de lectori, şi să-i deschidem pe elevi spre lectură, dar ştim
la fel de bine că s-ar putea ca sfaturile noastre să nu rodească.
De aceea, ne adresăm tuturor celor care cred în rolul lecturii în formarea tinerilor ori au de-a face
cu cartea prin chiar meseria lor: învăŃători şi profesori de toate specialităŃile, bibliotecari şi
documentarişti, librari şi editori, autori şi specialişti, părinŃi, bunici şi, nu în ultimul rând, elevi. S-a
verificat deja în cercuri ideea că recomandările de lectură şi discuŃiile despre cărŃi sunt mai eficiente
dacă vin de la colegii mai mari cu experienŃă de lectură.”

Oportunitatea apariŃiei revistei este dovedită şi de implicarea în proiectul realizării ei a câtorva
dintre cei mai importanŃi specialişti ai momentului în problemele lecturii (Paul Cornea, Sanda
Cordoş, Alina Pamfil, Liviu Papadima, Florentina Sâmihăian, Charles Temple).
Primită bine nu numai de cei care lucrează în Cercurile de lectură, ci şi de învăŃători, părinŃi,
bibliotecari, librari, editori şi chiar de elevi care au în ea un spaŃiu pentru a da expresie propriilor
preferinŃe de lectură, sperăm ca revista, nu numai să-şi găsească publicul, ci şi să răspundă
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aşteptărilor învestite în ea. Deocamdată o urare de succes de la Nicolae Leahu (redactor al revistei
„Semn” şi profesor la Universitatea din BălŃi din Republica Moldova. Ar fi de menŃionat că în
Republica Moldova de doi ani au început să funcŃioneze cercuri, după modelul celor din România:
„Faptul că în ultimul deceniu mijloacele de comunicare par să fi confiscat, primejdios, întreaga
atenŃie a elevilor, încîntaŃi de posibilitatea accesării operative a oricărui gen de informaŃie, a provocat o
firească reacŃie de răspuns a şcolii şi, în special, a profesorilor de literatura română şi/sau universală.
Mult mai complexă în realitate, această reacŃie are, prin apariŃia «Revistei cercurilor de lectură», unul
dintre cele mai inteligente şi nuanŃate răspunsuri. Simpla prezenŃă a scriitorilor la masa lor de lucru, dar
şi a cărŃilor în librării sau biblioteci nu mai reprezintă garanŃii ale unei bune comunicări a elevilor cu
universul ficŃiunii. Postmodernitatea solicită, imperios, inventarea unei noi instanŃe de mediere între
scriitor/carte şi cititor: în limbajul actualităŃii, acesta este consilierul de lectură. «Revista Cercurilor de
Lectură» este mai mult decît atît: e un formator de opinie didactică, în primul rînd, şi, dacă vreŃi, un
dispecer al ideilor puse în circulaŃie de către cei mai inspiraŃi şi pasionaŃi coordonatori de cercuri de
lectură.
Extrem de directă în atitudini, «Revista Cercurilor de Lectură» şi-a gîndit o schemă optimă de
rubrici, din care nu lipsesc nici anchetele (antrenînd şi profesionişti ai scrisului, dar şi tineri cititori), nici
încercările de a converti internetul în beneficiul ficŃiunii şi al comunicării (v. articolul lui Paul Cornea),
nici sondajele asupra mutaŃiilor în spaŃiul intereselor de lectură ale elevilor (v. Ce se citeşte? Cum se citeşte?
de Monica Onojescu), nici atelierele de scriere, interviul (cu Laura Grünberg) sau notele din experienŃa
consilierilor de lectură.
ConŃinînd referinŃe substanŃiale la peisajul editorial actual, dar şi variate idei privind promovarea
cărŃii de ficŃiune, «Revista Cercurilor de Lectură» este un excelent ghid metodologic mai ales pentru
profesorii care cred în sursele stimulatoare ale fanteziei şi în forŃa intelectuală a lecturii. Îi dorim
succese!”

În momentul de faŃă este în pregătire un nou număr în care părinŃii şi bibliotecarii şcolari îşi vor
face auzite vocile mai bine.
2. Pregătirea unui parteneriat cu librăriile Cărtureşti din Ńară. FuncŃionând informal de cel puŃin
doi ani la Bucureşti prin activităŃile cercurilor de lectură ale Ioanei Nanu şi ale Marinei Şerban, am
primit propunerea oficială a realizării lui din partea directorului de marketing, Sorin Macovei. Un
astfel de parteneriat ar avea ca scop susŃinerea reciprocă în dezvoltarea interesului pentru lectură în
rândul copiilor şi tinerilor. Concret, aceasta s-ar materializa prin
„oferirea know how-ul nostru, informaŃia despre noutăŃile de carte care apar pe piaŃă, recomandări şi
topuri de vanzări;
spaŃiul din librăriile noastre în care se pot desfăşura periodic şi programat ateliere de lectură, cobranding şi promovare;
atragerea mai uşoară de sponsori.”

3. Oferirea în continuare prin Casele Corpului Didactic a cursurilor de formare în proiect care
ar atrage după sine: a. extinderea proiectului pe verticală, în judeŃele în care el funcŃionează deja şi b.
deschiderea lui sistematică spre învăŃători, bibliotecari şi documentarişti din C.D.I.
Dramatizarea – un stimul pentru lectură
Cercul de lectură „CărŃile de suflet” de la Şcoala Lăpuş s-a născut în ianuarie 2008. Întâlnirile se
desfăşoară o dată pe săptămână, după orele de curs, iar numărul cerchiştilor nu a fost niciodată sub
douăzeci. ŞedinŃele au loc la CDI, deoarece coordonez cercul împreună cu documentaristul din
şcoală şi este un loc mai prietenos şi propice lecturii. La început a fost mai greu, pentru că volumele
din bibliotecă erau cele din lectura obligatorie, iar eu nu aveam nicio pregătire în proiect. Între timp
am obŃinut o mică sponsorizare, au venit şi banii pentru bibliotecă, am achiziŃionat cărŃi noi şi am
urmat şi un curs de formare. Pentru a-i stimula pe elevi să citească, am căutat să facem întâlnirile cât
mai interesante. Nu ne-am rezumat doar la lectură; am creat poezii, am desenat, am făcut colaje, am
organizat dezbateri, ne-am oprit asupra unor evenimente importante.
Un astfel de moment a fost 20 noiembrie, Ziua Universală a Drepturilor Copiilor. Am constatat că,
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dacă elevii ştiu că nu au voie să fie agresaŃi de către profesori în niciun fel, nu prea cunoşteau celelalte
drepturi. Atunci, le-am scris pe nişte fluturaşi, le-am pus într-o traistă şi am rugat fiecare cerchist să
scoată un bilet, (fără ca ei să ştie ce extrag). Le-au citit pe rând şi au recunoscut că pe majoritatea nu le
cunoşteau. Am realizat şi o ierarhie a importanŃei pe care ei o acordă fiecăruia. În fruntea ierarhiei s-au
situat dreptul la viaŃă, la familie, la asistenŃă medicală, la educaŃie, la odihnă, la exprimare etc.
Ne-am dorit atunci să marcăm aceste drepturi pentru întreaga şcoală, însă într-un mod mai
deosebit. Elevii au propus să joace o scenetă cu această temă (aveau experienŃa anului precedent
când au jucat O inspecŃiune). Însă nu am găsit niciun text care să fie potrivit. Atunci le-am propus să
încercăm noi să scriem sceneta. Ideea i-a încântat. Fiecare elev a venit cu câte o idee, iar după
îndelungate discuŃii am convenit să punem faŃă în faŃă două familii cu câte trei copii
(Hărnicescu/Indolescu), una care respectă drepturile copiilor şi alta care nu le respectă. Replicile
„ne-au ieşit” fireşti şi realiste. Pentru a ilustra dreptul la educaŃie, copiii au inventat alte două
personaje, un profesor înŃelegător şi unul dictator. Până la urmă în sceneta noastră, ca să fie cât mai
mulŃi copii implicaŃi, am ajuns să avem 15 personaje. Au urmat apoi discuŃiile pentru stabilirea
decorului care nu trebuia să fie prea pretenŃios. Era important să ne descurcăm cu ceea ce aveam la
îndemână, mese, scaune, pături, perniŃe etc. Costumele nu au pus multe probleme, pentru că ei au
ştiut exact ce vor să redea (o fetiŃă chiar şi-a zdrenŃuit nişte hăinuŃe şi a reuşit să plângă). Cele mai
mari probleme le-am întâmpinat în realizarea finalului. Aici a intervenit unul dintre partenerii
cercului, doamna bibliotecar Elisabeta Pop care ne-a ajutat să realizăm nişte planşe cu cele mai
semnificative drepturi, pe care micii actori le afişau la final pe scenă. Sceneta „Sunt doar un copil” a
reuşit să-i impresioneze pe unii colegi până la lacrimi, pe elevii Şcolii Avram Iancu să-i încânte, iar
pe cerchişti i-a făcut să se simtă nişte mici „vedete”.
Crearea scenetei i-a pus pe elevi în situaŃia de a consulta opere dramatice, de care până atunci
nu au fost prea interesaŃi. Am prelungit discuŃia despre drepturile copilului la întâlnirea de la
Biblioteca JudeŃeană Petre Dulfu din Baia Mare. Am discutat despre personaje-copii ale căror
drepturi au fost încălcate şi chiar ne-am referit la situaŃii din viaŃa de zi cu zi. Acest fapt dovedeşte
că e suficient să lansăm o idee pentru ca ea să declanşeze o reacŃie în lanŃ şi să ajungem la discuŃii
destul de mature.
Anca Emilia GhiduŃ, Şcoala cu Clasele I-VIII, Lăpuş, Maramureş
Întoarcerea la text
Este deja al doilea an când organizăm la Colegiul NaŃional Mihai Eminescu din Buzău un
simpozion judeŃean de lectură. ParticipanŃi numeroşi, deşi a fost sâmbătă (bine că a fost sâmbătă!),
invitaŃi speciali, oficialităŃi, părinŃi, foşti profesori ai colegiului. Au venit toŃi cu sufletele pregătite se
sărbătoare.
Sub semnul lui Matei Călinescu, simpozionul s-a numit „Întoarcerea la text. A citi, a reciti.” Au
venit la rând cărŃile propuse
spre lectură sau re-lectură,
unele chiar foarte noi, ca
minunatul roman colectiv
Rubik, coordonat de Simona
Popescu. Am aflat despre el
la Gaudeamus, şi gata, a şi
fost trecut pe raftul de cărŃi.
Cei mai mici s-au oprit la
Alice în łara Minunilor, printre
oglinzi, alŃii au trecut pe la
morile de vânt din Don Quijote
sau la „portocale mecanice”.
Utopii,
distopii,
jurnale,
memorialistică, S.F., filozofie
şi religie, literatură de
specialitate. Iar cele 12
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ateliere au purtat şi ele nume de cărŃi: „Timpul ce ni s-a dat”, „Kafka pe malul mării”, „Zăpezile de
pe Kilimanjaro”, „Creanga de aur”, „Hanu AncuŃei”. Clubul de dezbateri a aliniat două echipe
adverse, ca în Război şi pace, şi-a invitat, după modelul Liiceanu, cărŃile la dansul de societate. Pe o
petală de la „Numele trandafirului” s-a scris alt nume de carte, Să nu mă părăseşti!.
Ne-am simŃit ca nişte „crai de Curtea-Veche”, destul de mulŃi crai şi crăiese, e adevărat, cam
180 de elevi, 68 de profesori, 10 licee şi o şcoală generală. Au rămas în ateliere listele de lectură, de
care avem mare nevoie ca să ştim pentru ce carte vom face curând o mare pasiune.
Una dintre cele mai discutate cărŃi – Necazuri cu şcoala –, a lui Daniel Pennac.
Mihaela Nicolae, Colegiul NaŃional Mihai Eminescu, Buzău
Pro Lectura – un imperativ al timpului
Adevărata valoare a unei cărŃi nu este dată
de preŃul ei, ci de folosul pe care-l aduce.

Activitatea cercului de lectură, intrat într-al doilea an, devine în viziunea elevilor tot mai
originală şi adună tot mai mulŃi participanŃi.
În acest an şcolar am încercat să extindem ceea ce am început anul trecut: de la lectura şi
discuŃia tradiŃională, audiŃii şi vizionări de ecranizări de opere literare la activităŃi extracurriculare
dedicate lecturii. Gazda dezbaterilor noastre despre rolul lecturii a devenit Biblioteca orăşenească
„Casa cărŃii” (recent renovată) unde „cerchiştii” au posibilitatea să vizioneze filme sau să audieze
fragmente de texte înregistrate de Teatrul Radiofonic. Călătoriile imaginare prin intermediul
lecturilor prin operele lui I. DruŃă, N. Dabija, Gr. Vieru, A. Suceveanu, S. Vangheli au devenit un
bun prilej de a călători în realitate prin Ńara noastră, ascultînd şoapta Nistrului şi a Prutului, vizitînd
Cetatea Soroca, Mănăstirea Căpriana, Hîncu, Saharna, muzeele, Aleea clasicilor de la Chişinău,
urcînd spre Lumînarea RecunoştinŃei etc.
Întîlnirile cu scriitoarea
Claudia Partole şi poeta
Marcela Maridare a generat
discuŃii în rîndul elevilor atît
în cadrul orelor la clasă, cît şi
la cerc, despre forŃa creaŃiei,
sursa de inspiraŃie a unei
opere. Cîteva săptămîni s-a
discutat
despre
cartea
Claudiei Partole, Salba cu
mărgele care plîng, la toate
nivelurile şcolare.
La câteva întâlniri am citit
din poezia şi reflecŃiile
regretatului Poet al neamului,
Grigore Vieru, precum şi
poezii dedicate poetului, în
final desfăşurînd activitatea
„Stinge-mi-s-or ochii mie,/
Tot de-asupra cărŃii Sale.”
Elevii din clasele superioare (X-XI) au cercetat creaŃia lui M. Eminescu în paralel cu cea a
scriitorului A.S. Puşkin, încheind cu un „duel literar”: Eminescu şi Puşkin – doi poeŃi eterni. S-a insistat
asupra aspectului biografic care a determinat formarea intelectuală a acestor personalităŃi şi a
creaŃiilor literare ce i-au făcut nemuritori.
Lecturile elevilor sunt ilustrate şi prin desene, gazete de perete, prezentate în cadrul şedinŃelor
de la cerc, iar unele dintre acestea sunt trimise la Concursul Republican „Lecturile copilăriei”.
Dintre numele de autori notaŃi în jurnalele de lectură cităm: Guy de Maupassant, Mihail
Bulgakov, Ernesto Sabato, Gabriel Marcia Marquez, Umberto Eco, Paulo Coelho, Viktor Erofeev.
Aliona Caduc, Liceul Teoretic nr. 2 Briceni, Republica Moldova
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