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 la tinereţe, dacă mai vrea să !e profesoară. Continua apoi cu alte întrebări: ce fel de profesor? un
 profesor onorat de societate? un profesor maestru? un profesor seducător? un profesor nonconformist?
 un profesor care citește? un profesor care cercetează? un profesor fericit? Se pare că până la urmă
..face totuși o opţiune. În fotogra!a de mai jos este prima din stânga

FOTOGRAFIE DE GRUP CU CONSILIERE (DE LECTURĂ)
MONICA ONOJESCU

Fotogra"a a fost făcută la simpozionul ANPRO în 16 noiembrie 2013 cu prilejul lansării celui de 
al patrulea volum din seria Lecturiadelor, o evaluare la 10 ani de la lansarea proiectului „Cercuri de 
lectură”. Vă privesc nouă dintre din cele 24 de autoare. De la stânga la dreapta: Marina Șerban, Alina 
Petri, Ioana Nanu, Gabriela Ariton, Luminiţa Medeșan, Odarca Bout, Gabriela Heidel, Gabriela 
Medan și Cristina Chiprian.

Biogra�i 
Pentru Lecturiada 41, dat "ind că e cartea unui bilanţ, le-am propus autoarelor să-și înceapă 

intervenţiile cu câte o scurtă prezentare. Au scris despre familie și copii, despre călătorii și pasiuni 
mai mult sau mai puţin secrete, despre încercări, printre picături, de a face poezie, despre dependenţa 
de muzică și prieteni, despre credinţa că și-au ales bine profesia „tinereţii fără bătrâneţe”, despre 
pendularea între optimism și blazare profesională și, aproape întotdeauna, despre visul „de a zăcea 
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oblomovian pe canapea citind, fără grija vreunui raport, tabel, portofoliu sau orice altă hârtie păcătoasă 
care ne amărăște viaţa”.

Prin urmare, îmi revine sarcina de a le face scurte biogra�i profesionale. Am extras datele din 
răspunsuri la chestionare și la interviuri, din intervenţii la diferite întâlniri din cadrul proiectului, din 
articole ori studii publicate în „Revista cercurilor de lectură” sau Lecturiade, din schimbul de mailuri 
și din discuţiile „faţă în faţă”.

Marina Șerban este profesoară la Liceul Teoretic Greco-Catolic Timotei Cipariu din București. 
S-a alăturat „Cercurilor” din 2007, a!ând de ANPRO și de proiect în timpul unui masterat de 
didactică de la Universitatea București. Coordonează cercul „Șoriceii de bibliotecă” pentru elevii de 
gimnaziu, însă deschis și celorlalţi care au depășit vârsta. De la a început și-a propus să-i atragă în 
cerc pe elevii care aveau di�cultăţi de lectură. De aceea a pus accent pe valorizarea elevilor ca cititori 
și pe crearea statutului de cerchist. A deschis un blog la care au acces și părinţii. Participă împreună 
cu elevii la lansări de carte, la evenimente publice (târguri de carte). Are adesea ca invitaţi la cerc 
scriitori, muzeogra�, traducători. A deschis cercul și spre alte texte decât cele literare și spre proiecte 
culturale făcute în parteneriat cu Radio România Cultural sau cu organizaţia „Salvaţi copiii”. Unul 
dintre proiectele la care ţine mult este „De la E-mail la scrisoare” făcut în parteneriat cu o școala din 
Maramureș, prilej pentru descoperirea unor valori tradiţionale și urbane. 

În ultimul timp este preocupată de scriere pornind și de la un argument pragmatic – testarea 
naţională solicită și producerea de texte creative. Elevii ei participă constant la concursurile de scriere 
creativă din cadrul „Lecturiadelor elevilor”, au scris pentru „Dilematix” și au avut satisfacţia să se vadă 
publicaţi chiar pe prima pagină. Două eleve au obţinut premii la concursul Editurii ART, „Locuiește 
în poveste”.

Crede că e nevoie de efort, nu întotdeauna justi�cat de rezultate, atât din partea coordonatorului 
cât și din partea grupului eterogen de elevi pentru a trece de la lectura naivă la o interpretare critică/
estetică, considerată de elevi, „elitistă”, prea asemănătoare cu cea din clasă, de aceea alege texte pentru 
cerc și pentru clasă care-i permit să pună în prim plan valorile și atitudinile. Consideră că o ajută 
în activitatea sa Lecturiadele, „Perspectivele” și „Revista cercurilor de lectură”, prin sugestiile de 
lectură și prin schimbul de experienţă. Apreciază proiectul pentru că îi oferă contextul pentru a face 
cercetare-acţiune. Crede în virtuţile lecturii „naive”, iar în Lecturiada 4 pledează pentru „dreptul de a 
citi orice”, al elevului, speculând intersectarea canonului personal cu cel al marii literaturi, în scopul 
unei manipulări pozitive. Lucrarea de licenţă pentru masterat are în centru o cercetare pe grupul ei 
de elevi pornind de la problemele lecturii. Este redactor la „Revista cercurilor de lectură”. A publicat 
microstudii de cercetare didactică în trei Lecturiade. 

Alina Petri, în prezent în concediu de maternitate, este profesoară la Colegiul Tehnic de 
Transporturi din Cluj. În 2004, pe când era în al doilea an de învăţământ la Liceul Teoretic Solomon 
Halita din Sângeorz Băi se alătură grupului de iniţiatori ai proiectului „Cercuri de lectură”. Motivul: 
este exasperată de proaspătul și nedoritul ei statut de „profesoară de bacalaureat”. În primul cerc 
de lectură din anul școlar 2004-2005 își propune să transmită elevilor ei „sentimentul bibliotecii”, 
trăit de ea însăși. Traseul cercului trece prin Biblioteca-labirint (Umberto Eco, Numele tranda"rului), 
Biblioteca-iad (Carlo Frabetti, Cartea iad), Biblioteca-o singură carte in�nită (J.L. Borges, Cartea de 
nisip), Biblioteca-anticariat (M. Ende, Povestea fără sfârșit) ș.a. În anii următori este preocupată să-și 
convingă elevii că există cărţi care merită să �e „domesticite”, apropriate pentru canonul personal, 
de aici, invenţia a numeroase „trucuri aproape comerciale”: apelul la simţuri, discuţii despre titluri, 
pornește de la incipituri, contrareclame etc. În al treilea an, în cerc pune accentul pe crearea unui 
confort al comunităţii, pe introducerea unor ritualuri, pe sentimentul apartenenţei la o comunitate 
sănătoasă. În 2008 se mută la Cluj. Contactul cu elevii care în viaţa lor nu citiseră o carte și își asumau 
situaţia ca pe o mare victorie a fost frustrant. După o perioadă în care entuziasmul ei atinge „nivelul 
asfaltului” încearcă să se redreseze și să se adapteze, reluând cu pași mici experienţe anterioare sau 
propunând elevilor proiecte în care drumul parcurs era de la ei la carte − apropierea de carte ca obiect, 
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descoperire în cărţi a unor personaje, adolescenţi în plină formare în care se recunosc −, mizând 
pe trecerea subtilă de la lectura „telică” la cea „autotelică”. În paralel lucrează patru ani ca metodist 
la CCD, Cluj, unde coordonează bibliotecarii și profesorii documentariști, prilej pentru a susţine 
proiectul „Cercurilor” prin punerea în circulaţie a unei bibliogra�i speci�ce și prin cursuri de formare. 
Dincolo de toate libertăţile, mai mult sau mai puţin ludice în procesul de facilitare a contactului 
cititorului cu cartea, nu a renunţat niciodată la metodă și rigoare în introducerea listei de „cărţi 
esenţiale” și nici la convingerea că experienţa dobândită în cadrul proiectului are bune șanse de a se 
muta în clasă. Lucrează din 2008 ca redactor la „Revista cercurilor de lectură”, scrie frecvent pentru 
rubrica „Bun pentru lectură” și este tot mai preocupată de viitoarea bibliotecă a lui Matei. A publicat 
în toate cele patru Lecturiade.

Ioana Nanu, absolventă a Facultăţii de Litere, secţia limbi clasice și apoi a celei de română-engleză, 
este tipul neliniștitei, al nonconformistei. De la început se îndoiește de valoarea propriei expertize 
dobândite prin frecventarea cursurilor universitare. Un masterat pe didactică, unde este colegă cu 
Marilena Șerban și Alina Petri, și contactul cu ANPRO par a-i da „o gură de oxigen”. Împreună, 
participă în 2006 la cele două serii de ateliere de scriere, „Cărţi pentru copii”, conduse de Ch. Temple. 
Se înscrie apoi la un doctorat pe probleme de gen. Pleacă pentru documentare la Londra și aici 
lucrează un an în învăţământul primar. Admiră dotările tehnice, rigoarea și previzibilitatea procesului 
de învăţământ, dar i se pare că rutina profesorilor este la fel de apăsătoare ca la noi. Se întoarce în 
ţară, își susţine doctoratul și își prelungește în cercuri preocupările, propunându-și să deconstruiască 
stereotipuri inculcate elevilor prin literatură. Crede că un bun curs de formare poate schimba în multe 
privinţe percepţia adulţilor asupra profesiei. Ţine, împreună cu Marilena Șerban, prin Casa Corpului 
Didactic București, timp de patru ani, cursul de formare Lectură metodică/lectură cursivă, adaptare 
a programului livrat în cadrul proiectului și este convinsă că nu reaua voinţă, cât inerţia și faptul că 
nu li s-a prezentat alternativa îi face pe mulţi profesori să „mestece” textul pentru elevi. Atunci când 
așteptările cursanţilor sunt depășite, profesorul, încălţat cu „panto�i” elevului, e mult mai dispus 
să renunţe la stereotipiile didactice, iar un formator se poate aștepta la reacţii entuziaste din partea 
grupului. Dar crede că e nevoie de un echilibru între entuziasm și rigoarea știinţi�că în momentele 
de bilanţ. Dintre cele 105 de cursante (88 de profesoare, 12 învăţătoare și cinci bibliotecare) în 2013 
avea informaţii că doar 13 au în�inţat cercuri de lectură. Este însă convinsă că mult mai multe au 
fost atinse de spiritul proiectului. În prezent, lucrează la Școala Internaţională ale cărei standarde sunt 
comparabile cu cele ale unor foarte bune școli occidentale. De câte ori are prilejul, ţine să menţioneze 
că experienţa cercurilor și contactul cu ANPRO au făcut-o să treacă cu succes examenul de selecţie. 
Este mulţumită că activitatea ei în cerc este recunoscută și susţinută nu numai de elevi, ci și de 
conducerea școlii și de părinţi. A scris pentru trei Lecturiade. Publică regulat în „Perspective” și în 
„Revista cercurilor de lectură” la care este și redactor. 

Gabriela Ariton este profesoară la Colegiul Vasile Lovinescu din Fălticeni. Coordonează un cerc 
de lectură începând din 2009. După ce a participat în 2012 la cursul online Ateliere de lectură/
ateliere de scriere și-a reorganizat cercul sub formă unui atelier de scriere. A participat la „Lecturiada 
elevilor 2013”. Din 2012 a început să publice în „Revista cercurilor de lectură”. În Lecturiada 4, 
într-un „jurnal de gradul al doilea” al jurnalului de bord scris de elevi, povestește despre pregătirea 
portofoliului pentru „Lecturiada elevilor”, adică cel al nașterii ideii, al punerii ei în practică (revista 
pro lectură „Citește, Comunică... Zâmbește”), lansarea revistei și feedbackul primit de la colegi. 

Luminiţa Medeșan este unul dintre cei 22 de profesori, iniţiatori ai proiectului. În 2004 a aplicat 
pe un grup de 1300 de elevi un chestionar privind interesele pentru lectură; rezultatele și interpretarea 
lor au fost prezentate simpozionul ANPRO, Lectura. Repere actuale. La vremea aceea a fost una dintre 
cele mai serioase cercetări empirice aplicate pe populaţia școlară, rurală și urbană. Răspunsurile au 
con�rmat ceea ce intuiseră deja iniţiatorii proiectului într-o perioadă când se părea că toată lumea se 
împăcase cu ideea că lectura a pierdut de�nitiv bătălia cu televiziunea și internetul. Elevii nu refuză 
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lectura literaturii global, ci refuză textele din manuale și abordarea literaturii în felul în care o face 
școala. Tot ei i se datorează punerea în circulaţie prin cercuri a celor 10 drepturi ale cititorului despre 
care vorbește D. Pennac în Comme un roman, precum și o primă aplicare a lor într-un exerciţiu, 
cunoscut de-acum sub numele de „masa rondă”. Este una dintre organizatoarele „Lecturiadei elevilor”. 
Este redactor la „Perspective”, răspunzând de selectarea și prezentarea cărţilor la temă. A publicat în 
toate cele patru Lecturiade. În toate intervenţiile ei există un #r roșu – preocuparea faţă de propria 
biogra#e de cititoare și regăsirea, punerea în paralel, contrapunerea cu biogra#ile elevilor din cercuri cu 
care întreţine relaţii cordiale și de durată. De mai mulţi ani este profesoară la cursurile de excelenţă la 
clasele mari de liceu. Aici transferă ritualul, titlurile, discuţiile libere din cerc. În „Revista cercurilor...” 
semnează ocazional o serie de articole cu genericul „Ce citesc maeștrii”. Coordonează împreună cu 
Titiana Zlătior „Un cenaclu de joi”, al liceenilor de la Colegiul Naţional George Coșbuc din Cluj.

Odarca Bout este profesoară la Liceul Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetu Marmaţiei. A a$at 
despre proiectul „Cercuri de lectură” la simpozionul ANPRO din 2005 și s-a alăturat proiectului din 
2006. Împreună cu Mihaela Sautriot și alte 12 profesoare au făcut să existe „Lecturiada sigheteană”, 
„un altfel de cerc”, pentru că este gândit ca o manifestare culturală lunară la nivelul tuturor școlilor din 
oraș. La întâlniri participă nu numai profesori și elevi, ci și personalităţi marcante din viaţa orașului. 
Regia punerii în discuţie a temelor la „Lecturiade” este diversă: uneori mai apropiată de a cercurilor 
(Despre valoarea cărţilor. Combustibilii de Amélie Nothomb, Vino la prima lecturiadă din acest an 
cu ultima carte citită), alteori, de a unor manifestări interdisciplinare (literatură/#lm, literatură/
modă). În tradiţia cercurilor intră întâlniri cu personalităţi de care se leagă istoria Sighetului (Lecţia 
de istorie a scriitoarei Hedi Fried, Faţă în faţă cu Ruxandra Cesereanu, autoarea volumului Un singur 
cer deasupra noastră). Ca profesoară la un liceu pedagogic colaborează bine cu învăţătoarele din oraș 
care și-au în#inţat propriul cerc, „Lecturiada celor mici”. Între 2008 și 2010 a livrat pentru profesorii 
și învăţătorii din Sighet și pentru cei din satele din jur cursul de formare Lectură metodică/Lectură 
cursivă. Modelul „Lecturiadei sighetene” a fost preluat de Geanina Avram și Luminiţa Mănescu de 
la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Rm. Vâlcea. Parteneriatul dintre profesorii și elevii celor 
două cercuri durează deja de trei ani. Odarca Bout trimite regulat articole pentru „Revista cercurilor 
de lectură” și „Perspective”. 

Gabriela Heidel, profesoară la Liceul Teoretic Ion Luca din Vatra Dornei, conduce din 2007 cercul 
„Dincolo de cuvinte”. În 2012 a participat la cursul pe platformă Ateliere de lectură /ateliere de scriere 
și, la fel ca Gabriela Ariton, și-a reorganizat cercul în genul atelierelor. A putut astfel să combine 
clubul de dezbateri cu atelierul în care sunt puse în discuţie teme de interes larg: responsabilitate, 
civism, implicare, sinceritate, prietenie etc., abordându-le inter- sau transdisciplinar. În ateliere elevii 
exersează lectura critică pe texte scurte, aparţinând unor domenii variate: literatură română și străină, 
publicistică, psihologie, #lozo#e. Textele, subordonate unei anumite teme − Prima iubire, Copilul și 
războiul, Ratatouille vs. Firmin − servesc ca bază de discuţii #nalizate cu eseuri argumentative. Elevii 
apreciază atelierul pentru atmosfera prietenoasă și neformalizată și pentru încurajarea exprimării unor 
puncte diferite de vedere. În plus, generaţie pragmatică, au prilejul să exerseze pentru bacalaureat 
scrierea de eseuri argumentative, ieșind din clișee. Revista pro lectură a cercului „Dincolo de cuvinte” 
și jurnalul de bord au intrat în selecţia #nală a Lecturiadei 2013, „Citește cu mine”. 

Gabriela Medan este profesoară la Școala Gimnazială Avram Iancu din Baia Mare. A intrat în 
proiect în 2005, molipsită de entuziasmul celor care semnau în prima Lecturiadă. Primul ei cerc 
de lectură, „Acces”, și-a desfășurat activităţile în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”. 
În timp, numele cercului a rămas același, s-au schimbat doar generaţiile de elevi care îl frecventau. 
Fire neliniștită, cum recunoaște ea însăși, de #ecare dată a încercat altceva: pe rând, s-a orientat spre 
cărţile scrise de autoare femei, un an întreg la cerc s-a citit numai poezie, într-un alt an s-au citit 
cărţi consacrate copilăriei și adolescenţei. Odată cu dublarea discuţiilor despre cărţi cu ateliere de 
scriere, interesul copiilor a crescut. Elevii din cerc au trimis texte pentru „Dilematix”, au participat la 
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concursul „Locuiește în poveste”, au extins la nivelul școlii concursurile de scriere creativă „Planeta 
pitică” și „De la jurnalul unui puști la primul/prima...”, din cadrul proiectului și au adunat cele mai 
bune texte în volume lansate la nivelul școlii. Crede în virtuţile cercului de a strânge legăturile dintre 
copii. Este interesată și de aspectul practic al muncii cu cărţile. Încă din 2005 a participat împreună 
cu elevii la un atelier de recondiţionare a cărţilor. Ceea ce au învăţat acolo, au aplicat la cărţile din 
biblioteca școlii. Din 2011 i-a implicat pe membrii cercului în acţiuni de voluntariat. Vizitele elevilor 
pentru a le citi copiilor de la Centrul pentru persoane cu dizabilităţi Esperando au intrat deja în 
rutină.

În afară de formările din cadrul proiectului la care a participat sau pe care le-a oferit colegilor, și-a 
conceput propriul curs de formare, Dezvoltarea literaţiei. De la lectură la scriere. Pentru a-l justi!ca 
a aplicat chestionare și a întreprins anchete sociologice pe populaţia școlară din judeţ. O parte 
din rezultate au fost prezentate în comunicarea Eu, cititorul elev. Laborator autoscopic, susţinută la 
simpozionul ANPRO din 2012. A participat la trei ediţii ale „Lecturiadei elevilor”. A scris pentru trei 
Lecturiade. Își prezintă regulat experienţele din cerc sau din clasă în revistele asociaţiei. 

Cristina Chiprian, profesoară la Liceul Teoretic G. Ibrăileanu din Iași, este una dintre autoarele 
proiectului. Dintre obiectivele stabilite iniţial pentru activitatea viitoarelor cercuri a preluat ideea 
demersului personalizat și cea a atragerii viitorului cerchist în monitorizarea propriului demers de 
formare ca cititor. Și-a numit cercul „Ritmurile lecturii”, pentru că intenţia a fost să-i facă pe elevi 
să-și găsească ritmul interior al cititului. Ipoteza că literatura te apropie nu numai de tine însuţi, 
ci și de alţii i s-a con!rmat dincolo de diferenţele de vârstă, de mediul din care proveneau copiii 
și chiar de generaţii. În primii ani cercul era frecventat de liceeni, cititori „experimentaţi”, dornici 
să-și a!rme viitoarea personalitate de intelectuali în formare. Discuţiile erau centrate pe romane din 
literatura contemporană și pe poezie. Ulterior, activităţile cercului s-au suprapus peste alte proiecte, 
iar grupurile au devenit eterogene. În cadrul proiectului „Proruralia”, în cerc au fost atrași elevi din 
școlile rurale care doreau pe viitor să urmeze un liceu cu tradiţie. Mentori pentru copii au devenit 
elevii de liceu. Interesul s-a îndreptat spre valorile etice și simbolice din basmul tradiţional și modern. 
În acest caz, activităţile au devenit interdisciplinare, lectura s-a combinat cu desenul și dramatizarea. 
În anii următori, proiectul „Su#etul satului” s-a desfășurat în cadrul programului SCAN, al cărui 
scop este prevenirea abandonului școlar în rândul populaţiei rurale. Texte cu tematică rurală ale 
lui Marin Preda, Lucian Blaga și Geo Bogza au servit punerii în discuţie a unor semni!caţii legate 
de concepte ca rural/urban; esenţial/neesenţial, timp istoric/timp etern etc. Cristina Chiprian își 
concentrează metaforic cercul ca !ind compus din mai multe cercuri concentrice care, rotite !ecare în 
planul propriu, con!gurează o spirală ascendentă, ce „te propulsează sau te coboară, dar nu te lasă să 
stagnezi”, ceea ce i se aplică și ei. În cei zece ani a învăţat să „coboare” pe treptele lecturii, redevenind 
din cititoarea „tehnică”, una care a redescoperit virtuţile și plăcerea cititului pentru sine.

Elevii ei au trimis portofolii pentru toate ediţiile „Lecturiadelor elevilor”. Cristina Chiprian 
publică regulat la rubrica „Experienţe” din „Perspective” și trimite idei, semnale, „!le decupate” 
pentru „Revista cercurilor de lectură”. A descris istoria primului cerc în Lecturiada 1 iar, după 10 ani, 
și-a sintetizat experienţa în Lecturiada 4.

Reluând și sintetizând datele: toate lucrează ca profesoare1 de limba și literatura română în gimnazii, 
licee teoretice și licee tehnice din București, Cluj, Sighetu Marmaţiei, Fălticeni, Vatra Dornei, Baia Mare, 
Iași, acoperind, practic, toată ţara. Vechimea lor în învăţământ variază între 7 și 37 de ani. Lucrează ca 
voluntare în proiectul „Cercuri de lectură” de zece, opt, șapte sau doi ani. În acest interval au absolvit 
masterate, au trecut gradele didactice, au susţinut doctorate, au publicat în revistele asociaţiei, au susţinut 
comunicări sau ateliere la simpozioanele ANPRO, au fost „formabile” și formatoare, s-au implicat în 
proiecte de cercetare didactică !e în cadrul proiectului, !e pe cont propriu, și-au întemeiat familii, au 
născut copii ori i-au văzut cum din elevi de gimnaziu au devenit studenţi și absolvenţi. În afară de toate 
acestea, și-au adăugat la statutul de profesoare de limba și literatura română unul nou, neînscris în 
Codul Ocupaţiilor din România (COR), cel de consilier de lectură2. Iar biogra!ile lor profesionale sunt 
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asemănătoare cu ale altor câteva zeci de profesori din ţară care lucrează în proiect și ale altora, mult mai 
puţini, care predau în limba română în ţările din jurul României.

Profesori și/sau consilieri de lectură
Una dintre cele mai bine primite comunicări la simpozionul ANPRO cu tema Lectura. Repere 

actuale din 2004 (la care a fost lansat proiectul „Cercuri de lectură”) a fost cea a lui Liviu Papadima, 
Consilier de lectură3. Cu binecunoscuta-i vervă, autorul pleda pentru o „meserie”, neomologată și, fără 
prea mari șanse să !e omologată prea curând din pricina slabei profesionalizări (nu are reguli precise, 
o poate practica oricine − părinţi, bunici, prieteni) − cea de „consilier de lectură”. Pe de altă parte, 
profesorul de limba și literatura română este îndreptăţit prin însăși „!șa” postului să și-o revendice, 
programele îi cer implicit și explicit să stimuleze apetitul pentru citit și exersarea abilităţilor de lectură.

În continuare, oferea câteva sugestii pentru profesorul de limbă și literatură română care se va hotărî 
în viitor să devină consilier de lectură, practicând o meserie, mai curând o vocaţie, în care − susţine 
autorul − este nevoie de $er, intuiţie și un dram de pasiune. Un bun consilier de lectură este cel care 
câștigă încrederea elevului; un bun consilier e cel care îi oferă elevului ce se potrivește cel mai bine 
dorinţelor lui, iar pentru aceasta trebuie să cunoască și să-și înţeleagă foarte bine „clientul”; un bun 
consilier e cel care nu numai că detectează corect motivaţiile de lectură ale elevului, ci i le dezvoltă și i 
le ampli!că; un bun consilier nu se rezumă doar la a formula sugestii de alegere, ci aduce și justi!cări în 
sprijinul lor; un bun consilier de lectură este cel care are întotdeauna o agendă ascunsă, creând așteptări, 
deschizând căi de interpretare, punând în mișcare valori și atitudini, oferind repere axiologice. 

În încheiere, Liviu Papadima se întreba cui îi folosește o astfel de profesie, iar răspunsul era că nu 
numai elevului, ci și profesorului însuși, întărind relaţia cu elevii săi. 

În vara anului 2005, după un an de experimentare a cercurilor de lectură, 20 dintre iniţiatorii 
proiectului ne-am întâlnit la Valea Drăganului pentru o evaluare a rezultatelor, o trecere în revistă 
și o selectare a materialelor adunate și stabilirea unor criterii ordonatoare în abordare pentru prima 
Lecturiadă. Trebuia să ne hotărâm asupra publicului căruia urma să ne adresăm, trebuia să ne găsim 
tonul, o unitate structurală a volumului precum și a !ecărei intervenţii în parte. Vrând-nevrând, 
întâlnirea s-a transformat și într-un atelier de scriere. Discutând despre posibile modele, am ajuns 
la conferinţa lui Liviu Papadima pe care am supus-o unei lecturi critice, citind-o atent prin grila 
unui text argumentativ (care este scopul? care este teza? cărui tip de cititor se adresează? ce are în 
vedere autorul: o schimbare de acţiune sau de atitudine? ce fel de model de argumentaţie alege? cum 
realizează progresia? pe ce se sprijină de!niţiile? din ce categorie sunt dovezile? care sunt indicii de 
judecată solicitaţi? există o necesară variere a stilului? etc.). Nu știu în ce măsură ne-a in$uenţat tonul, 
pentru că am ! ajuns oricum la spunerea poveștilor dintr-o perspectivă subiectivă și la o didactică 
implicită, dar e cert că ne-am regăsit în de!niţia consilierului de lectură a lui Liviu Papadima. Am 
preluat termenul, la început l-am folosit timid, cu ghilimele, ca o dublare pentru cel de coordonator 
de cerc, treptat, ni l-am asumat și am renunţat la ghilimele. 

În 2004, Liviu Papadima îi propunea și îi oferea sugestii profesorului de limba și literatura română 
pentru un posibil model de practicare a unei profesii, cel de consilier de lectură, în 2014, revenea asupra 
lui, considerându-l pe cât de nobil, pe atât de utopic; noi am demonstrat că el poate să funcţioneze, ieșind 
din construcţia arti!cială și prinzând viaţă. Mai mult, poate să stea la baza unui proiect cu implicaţii 
largi prin care urmărește o dublă schimbare de atitudine faţă de lectură: a elevului și a profesorului, cu 
urmări nu numai asupra cazurilor izolate, ci și asupra grupului care frecventează cercul și, implicit, prin 
ei, asupra masei de elevi. Liviu Papadima vorbea de marile bene!cii pentru profesor în relaţia cu elevii, 
ca urmare „a atingerii profunde cu personalitatea acestora”, cercurile au demonstrat că există bene!cii cel 
puţin la fel de mari în schimbarea autopercepţiei și a relaţiilor dintre elevi, atunci când fac parte dintr-o 
comunitate de lectură. Iar bene!ciile pentru un profesor sunt mult mai multe. 

La zece ani de la lansarea „Cercurilor...”, am aplicat un interviu prin care solicitam răspunsul 
la două probleme: 1. Vă rugăm să rememoraţi etapele propriei dvs. transformări din profesor în 
„consilier de lectură.”; 2. Ce aţi câștigat/ce aţi pierdut în urma participării la proiect? În ce măsură 
consideraţi că bilanţul este unul cu plus? 
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Voi sintetiza răspunsurile, încercând să surprind o mișcare evolutivă în asumarea „vocaţiei” de consilier. 
Mai întâi, a existat un context și o motivaţie interioară care venea din spaima de deprofesionalizare, de 
pericolul rutinei, de pierderea „obiectului muncii”, profesorul de limbă și literatură română se vedea 
transformat în „profesor de bacalaureat” (expresie care a prins foarte bine, folosită, cred, pentru prima 
oară de foarte tânăra pe atunci Alina Petri). Școala trata cu indiferenţă problema elevului necititor nu 
numai de literatură, ci, efectiv, a analfabetului funcţional. Societatea părea că acceptase senină ca locul 
lecturii să �e luat de emisiunile de divertisment TV și de jocurile pe calculator. Eram în 2004 și a fost 
nevoie să treacă câţiva ani până la campaniile de promovare a lecturii din media, care, oricum, nu 
vizau elevul. Apoi, a urmat descoperirea că sunt și alţi profesori care trăiesc aceleași temeri. O școală 
de vară organizată de ANPRO în 2003 cu tema Valori și atitudini cultivate prin literatură ne-a obligat 
să supunem noua programă de limba și literatura română – susţinută, în ansamblu, cu entuziasm de 
publicaţiile asociaţiei −, unei analize critice. Dincolo de marile bene�cii aduse de modelul comunicativ, 
se pierdea din vedere rolul formator al literaturii, tratată doar ca o formă de comunicare printre altele. 
Proiectele maximaliste pentru remedierea situaţiei avansate au rămas simple utopii, dar discuţiile de 
atunci au fost fermentul viitorului proiect „Cercuri de lectură”. A urmat apoi acţiunea. O �nanţare 
generoasă și neașteptată obţinută de la Institutul Cultural Român cu scopul „de a resuscita lectura în 
rândul populaţiei școlare”(!) ne-a făcut să revenim la realitate și să procedăm metodic. Trebuia să depășim 
stadiul discuţiilor, să căutăm în ţară pe cei care gândesc în mod asemănător și să acţionăm efectiv. La 
apelul lansat de ANPRO au răspuns 22 de profesori care s-au întâlnit la Rîmeţ pentru a construi un 
program de promovare a lecturii pentru elevi. Ni s-a alăturat Sanda Cordoș, de la Facultatea de Litere 
din Cluj și autoarea unei cărţi apărute la Editura Compania în 2004, Ce rost mai are să citim literatură?. 
Acesta a fost nucleul viitorilor consilieri de lectură și consultanţi dintre care unii au rămas până azi 
�deli proiectului. Ne-am întâlnit la Rîmeţ și, profesori �ind, am început prin a construi o programă 
cu obiective generale și speci�ce, conţinuturi etc. După ce am terminat-o și am citit-o cu atenţie, am 
constatat că nu făceam altceva decât se rescriem programa școlară, de altfel foarte generoasă în intenţii 
cu privire la „cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii lecturii” și la „formarea unui cititor 
pentru toată viaţa”. Ne-au scos din impas Luminiţa Medeșan și Titiana Zlătior. Aduseseră cu ele un 
geamantan plin de cărţi (baza viitorului lor atelier), din care, în zilele ce au urmat, ne-am servit �ecare 
după plac. Am citit dimineaţa, înainte de micul dejun mănăstiresc, în pauza de prânz, făcând plajă sau 
stând la umbră pe malul unui pârâu, seara, după „atelierele neconvenţionale”. Am citit uneori în viteză, 
pentru că doreau și alţii aceeași carte și ne zoreau să o terminăm, am renunţat alteori după primele 
pagini, am recomandat altcuiva o carte deja citită și am luat în considerare recomandările. Am uitat 
că suntem profesori care predăm literatură, nu ne-au mai interesat construcţia personajelor, structura, 
teme și motive și am vorbit cu pasiune și dezordonat despre ce ne-au spus ele, cărţile, în acel moment 
�ecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte am experimentat pe viu ceea ce vom numi pe viitor un „cerc de 
lectură”. De aici încolo lucrurile s-au legat. Am renunţat la programe stufoase cu obiective, conţinuturi 
și sarcini de învăţare precise. La despărţire, ne-am asumat sarcina să în�inţăm și să coordonăm ca 
activitate extracurriculară, timp de un an școlar, un cerc de lectură alcătuit din 10-15 elevi. Accesul în 
cerc nu va � condiţionat în niciun fel. Fiecare dintre coordonatori va avea libertatea să-și stabilească 
lista cărţilor citite, tema (dacă va � un cerc tematic), periodicitatea întâlnirilor, categoria de vârstă a 
elevilor etc. Însă scopul va rămâne același pentru toate cercurile: stimularea interesului pentru literatură 
pe două căi: apropierea empatică de carte cu valori�carea laturii emoţionale și dezvoltarea creativităţii; 
b. raportarea critică la valorile din cărţile citite, cu speci�carea că se va pune accentul pe înţelegere și 
pe interpretare, și nu pe analiză. Am descoperit atunci două lucruri esenţiale pentru o viitoare „�șă de 
post” a unui consilier de lectură. Un consilier de lectură trebuie să aibă capacitatea de a se transpune la 
vârsta celor consiliaţi, pentru că numai așa poate deveni credibil și mai trebuie să aibă disponibilitatea 
de a experimenta pe el însuși propriile sfaturi. 

A urmat punerea în practică a propriilor proiecte și descoperirea că pentru a cultiva creativitatea 
elevilor săi în raport cu cartea, e nevoie ca el însuși să �e creativ, ceea ce a fost dovedit cu prisosinţă 
în inventarea unor reale politici de marketing pentru atragerea copiilor în cercuri, în crearea unor 
adevărate ritualuri ale întâlnirilor, desfășurate cel mai ades în spaţii privilegiate (librării. biblioteci, 
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cafenele literare). Însă dincolo de aceste lucruri exterioare, ceea ce a contat, a fost disponibilitatea reală 
a coordonatorului de cerc de a renunţa la autoritatea profesională, devenind cu adevărat un partener al 
elevului. De altfel, în Lecturiada 1 se vorbește frecvent de di"cultatea de a face pasul din afara cercului 
în cerc, dar și de bucuria trăită când acesta se face. Este desigur vorba de un rol, poate cel mai di"cil, 
pentru că există riscul ca, intrând în joc, să-i placă prea mult jocul și să uite de „agenda ascunsă”, care 
intră în inventarul oricărui consilier. 

M-am referit până acum la ceea ce s-ar putea numi prima vârstă în exercitarea „profesiei” de 
consilier. Revenind la intervenţia lui Liviu Papadima sunt de acord că o condiţie esenţială este vocaţia, 
dar nu trebuie irosită la întâmplare, ci trebuie cultivată. Și, mai ales, este nevoie de o motivaţie interioară 
(oricât ar " de bine plătit un consilier, dacă nu crede în ceea ce face, totul se transformă în proceduri, 
executate perfect, dar lipsite de viaţă), de perseverenţă și de multă generozitate pusă în mișcare de 
convingerea că tot ceea ce face, uneori cu rezultate aproape insigni"ante, o face în bene"ciul elevilor. 
Mă simt obligată să completez și cu un motiv egoist: până la urmă, o face și în bene"ciul lui.

După întâlnirea de evaluare a proiectului, apariţia Lecturiadei 1, decizia continuării proiectului și a 
dublării activităţilor practice cu o componentă de cercetare didactică, asumarea condiţiei de consilier 
a intrat pe un făgaș normal. Odată făcută opţiunea este nevoie de o continuă exersare, de o continuă 
perfecţionare (teoretică și practică), de un feedback (în cazul proiectului este un avantaj că feedbackul 
reciproc, dat elevilor și primit de la elevi, este completat de al celorlalţi consilieri) și de nenumărate 
momente de re%ecţie. 

Completez datele consilierului, ordonând și sintetizând ideile din interviuri, cu speci"carea că mă 
refer la cel care lucrează într-un proiect. Prin urmare, un consilier de lectură: 

- citește și discută cu elevii despre cărţile care-i interesează, pentru că știe că aceasta este cea mai 
bună cale de a-i cunoaște și, implicit, de a-i in%uenţa; 

- își face lista cu cărţile esenţiale la care ar trebui să ajungă elevii săi și elaborează strategiile cele mai 
adecvate pentru a le introduce în discuţie;

- (re)citește cărţi despre teoriile lecturii, de data aceasta nu numai pentru a " la curent cu noile 
teorii ale receptării care pun accentul pe lectura subiectivă și pe cititor, ci pentru a le aplica și a le 
veri"ca validitatea în cazul propriilor cerchiști. Același lucru îl face și în privinţa studiilor de didactica 
receptării textului literar sau nonliterar;

- ca urmare, va trata elevul ca pe un cititor concret, îi va asculta părerile, nu i le va cenzura, oricât 
de naive ar " și va găsi căi de a pune în discuţie rolul formator al literaturii;

- participă la ateliere demonstrative și cursuri de formare în cadrul proiectului și livrează el însuși 
cursuri pentru cei interesaţi;

- păstrează legătura cu celelalte persoane implicate în proiect, oferind și primind la rândul lui 
informaţii ori făcând schimb de bune practici;

- face publicitate proiectului printre profesori sau, dacă are ocazia, într-un cadru mai larg;
- mizează pe capacitatea cerchiștilor de a ", la rândul lor, „consilieri” pentru alţi copii și îi încurajează 

ca atare;
- încurajează participarea elevilor săi la Lecturiadele elevilor sau la concursuri de scriere creativă, 

pentru că crede în importanţa formării unei reţele de cititori; 
- transferă în clasă liste de lectură, strategii; dezvoltă în cerc idei vehiculate în clasă și susţine că o 

parte din ore s-au transformat în veritabile ateliere de lectură/scriere; 
- experimentează, observă, se autoobservă și își descrie experienţele, făcându-le publice în 

comunicările de la simpozionul ANPRO ori publicându-le în cărţile și revistele proiectului;
- se implică în cercetarea didactică privind problemele lecturii din cadrul proiectului sau o face 

independent în masterate și doctorate. 
Enumerarea de mai sus, este, cum ar spune Liviu Papadima, „"șa de post” a unui maestru-consilier. 

În realitate, cei mai mulţi, după ce au participat la ateliere demonstrative și formări, au preluat câte 
ceva din spiritul proiectului, listele sau strategiile și le-au transferat, mai mult sau mai puţin sistematic, 
la activitatea din clasă. O altă categorie este a acelora care rămân numai la activitatea practică cu urmări 
imediate în a-i face pe elevi să descopere plăcerea lecturii. Alţii participă la activităţi de promovare 
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a lecturii și la „Lecturiadele elevilor”. Un grup, nu foarte mare, dar care totuși cuprinde între 40-50 
de persoane, și-a făcut ucenicia în cercetarea didactică. În sfârșit, sunt câţiva care au atins gradul de 
„maeștri”.

Încheiere
La început, am făcut fotogra!a. Fotogra!a mi-a dat ideea titlului. Am constatat aproape simultan 

că nu e original, că ideea mi-a venit dintr-o amintire livrescă, eu nefăcând altceva decât să parafrezez 
titlul unui roman, Fotogra�e de grup cu doamnă. Nu credeam că, după atâţia ani de când citisem 
cartea lui H. Böll, o să-mi mai aduc aminte de povestea lui Leni, biogra!a la prima vedere a celei 
mai obișnuite dintre femei pe fundalul unei Germanii din timpul și imediat după al doilea război 
mondial. Am recitit cartea, dar am constatat că, de data aceasta, nu am mai urmărit neapărat biogra!a 
lui Leni, ci modul cum a fost ea spusă: reproducere voit seacă a informaţiilor obţinute de la martori cu 
insistenţa repetată a povestitorului asupra obiectivităţii relatării. Am adoptat formula pentru că mi se 
părea potrivită unui articol prin care încercam să schiţez o altă ipostază a profesorului de lectură, căreia 
doream să-i dau credibilitate. Pe parcurs, aproape pe nesimţite am văzut că alunec în confesiune. Am 
încercat să mă redresez, dublând propria mea perspectivă cu un șir de aserţiuni cu valoare mai generală 
extrase din răspunsurile la interviuri. Însă, dincolo de obiectivitatea necesară unui articol de acest tip, 
nu pot să închei fără a da ultimul cuvântul consilierilor4.

Cristina Neculăeș (Colegiul Naţional Calistrat Hogaș, Piatra Neamţ) lucrează în proiect din 2012: 
„Trebuie să mărturisesc faptul că eu însămi m-am dezvoltat profesional, pot spune că am evoluat, 
odată cu cercul. Am avut acces la articole și studii teoretice valoroase legate de lectura contemporană 
și de modul în care se poate combate criza lecturii (Charles Temple, Alina Pam!l, Sanda Cordoș, 
Monica Onojescu). Am avut ocazia să citesc cărţi care mi-au in#uenţat cariera în mod cert: Necazuri 
cu școala, Daniel Pennac, Exerciţii de stil, Raymond Queneau, Dacă într-o noapte de iarnă un călător, 
Italo Calvino, Istoria lecturii, Alberto Manguel.

Am reactivat preocupările pentru literatura pentru copii și am redescoperit scriitori valoroși ai 
genului, ca Grete Tartler, Adina Popescu, Laura Grünberg.

Am întocmit topuri personale și liste cu preferinţele și recomandările mele de lectură. Am 
experimentat și alte tipuri de lectură decât cele obișnuite. Când am considerat că am ceva de spus, am 
publicat eu în „Revista Cercurilor de lectură”. În 2012, am participat la cursurile de formare Ateliere 
de scriere/Ateliere de lectură online și „faţă in faţă”, la Cluj, și am certitudinea că au reprezentat unele 
dintre cele mai pro!tabile și mai fericite experienţe profesionale pe care le-am parcurs. Cu alte cuvinte, 
am intrat într-o comunitate profesională ofertantă – citesc lângă oameni care citesc și, împreună, îi 
învăţăm pe alţii să citească, să se bucure și să se folosească de această deprindere. [...]

Profesor de maternă ești în clasă, în timpul orelor de curs; consilier de lectură poţi ! oriunde și 
oricând. E un rol asumat, dincolo de !șa postului, e o evadare și chiar o formă de automăgulire. Ai o 
listă proprie de preferinţe și trebuie să găsești modalitatea de a găsi alţi cititori pentru ea. Tu ești cel 
care ai o nouă datorie: aceea de a-i face pe tineri să înţeleagă că simpla răsfoire a unei cărţi o transformă 
într-un corp spiritual și că „orice carte poartă în ea promisiunea vieţii spiritului.” (Gabriel Liiceanu). 

Anamaria Florentina Kovacs (Colegiul Tehnic Unirea, Ștei) a în!inţat primul ei cerc de lectură în 
2010: „Consilier de lectură... cred că am început să devin abia atunci când am încetat să mă mir de ce 
copiii preferă să citească «ce le tună», în detrimentul lecturilor obligatorii, când am început să citesc 
cărţile citite de ei, când am început să cumpăr cărţi spunându-mi: Oare o să le placă? E atractivă pentru 
eleva/elevul X? Prin ce? Oare care dintre elevii mei de la școală, care nu citesc aproape deloc, vor ! 
tentaţi să o răsfoiască măcar, să știe că ea există, să mi-o ceară împrumut? [...] Bilanţul este cu plus, 
am avut doar de câștigat! Am cunoscut, deși doar virtual, deoarece nu am putut participa din motive 
personale la întâlnirea faţă în faţă a Atelierelor, profesioniști cu o viziune transpusă limpede și atractiv în 
cuvinte. Am ajuns să citesc revista ,,Perspective”, despre care nu știam că există, dar care ar trebui să !e 
în orice bibliotecă a școlilor din România. Mi s-a consolidat încrederea în faptul că în România se mai 
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promovează egalitatea în șanse a profesorilor, indiferent din ce școală ar � – e su�cient să răsfoiţi revistele 
ANPRO, ,,Perspective” și ,,Revista Cercurilor de lectură” pentru a vă convinge de aceasta.

Starea pe care o simt atunci când un elev mă consideră un consilier de lectură este cu adevărat 
împlinirea ca om, ca profesor.

Ana Boariu (Școala Gimnazială Ioan Constantin Motaș, Mediaș) conduce de 10 ani cercuri de 
lectură: „Ceea ce cred că a însemnat adevărata mea transformare din profesor în mentor de lectură (a 
nu se înţelege că mă dezic de statutul de profesor!), a fost momentul în care am conștientizat că, în 
planul „plăcerii lecturii”, există egalitate între mine și elevul meu, că în acest plan eram egali și egoiști 
deopotrivă. Dacă eu aveam dreptul să citesc de plăcere, același drept îl avea și el, tânărul de lângă 
mine. Am înţeles că de aici trebuia pornit. 

Iar această înţelegere s-a conturat mai clar odată cu implicarea mea în acest proiect al cercurilor de 
lectură. Ceea ce era, la început, intuit, a căpătat formă și rigoare (pentru mine). Desigur, a lăsa doar 
plăcerea gratuită, lejeră, futilă... să domine este un risc pe care nu trebuie să ni-l asumăm. Lectura 
poate � un labirint înșelător, însă compensatoriu, „calitatea plăcerii” este educabilă. Știu că, în primul 
rând, lectura trebuie să „placă”, dar aici m-aș duce mai departe. Ce este plăcerea pentru un copil care 
acum descoperă, progresiv (și posesiv) lumea? Vârsta copiilor cu care lucrez este de la 11 la 14 ani − 
vârstă complexă și di�cilă, dramatică, aș spune, dacă nu aș � acuzată de patetism. Este joc și nu este 
numai joc. Este și explorare a unor trăiri proprii, subiective, este o reacţie privată, intimă, la misterul 
lumii înconjurătoare, �e ea reală sau imaginată, iar copiii au nevoie de un ghid pentru a înţelege. 

Aici cred că putem merge cu un pas, doi, trei... înaintea elevului. Aici devenim din membri ai 
grupului de lectori, lideri, mentori, adevăraţi consilieri. Pentru că, așa cum spunea și Liviu Papadima, 
consilierul este „un manipulator”, �indcă „misiunea lui nu este doar să explice, ci și să inducă un orizont 
de așteptare dezirabil și oportun”. Cred că inducerea acestui orizont este o necesitate, un imperativ 
al acestui timp aparent liber, dar care se restrânge dramatic într-o limitare materială perdantă, săracă, 
tristă și nefericită. Consilierului de lectură îi revine – dacă și-l asumă – rolul de a-l întoarce pe tânăr 
spre „îngrijirea su$etului”, despre care vorbea Tzvetan Todorov, în Literatura în pericol: «Literatura 
poate mult. Ne poate întinde mâna când suntem profund deprimaţi, ne apropie de ceilalţi oameni din 
jurul nostru, ne face să înţelegem mai bine lumea și ne ajută să trăim. Ceea ce nu înseamnă decât că 
ea este, înainte de orice, o metodă de îngrijire a su$etului. Fiind totodată și revelaţie a lumii, ea poate, 
pe parcurs, să ne transforme, pornind din interiorul �ecăruia». 

Ca să mă întorc la citatul de la început, m-am descoperit consilier după ce parcursesem pașii 
pentru mine însămi, într-o intuiţie care nu ţinea totuși de mine, dar care avea legătură cu vorbele lui 
N. Steinhardt: «Dăruind, vei dobândi».”

Note
1 Lecturiada 4. Cercuri de lectură, coord. Monica Onojescu, Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2013.
2 PROFESOR „persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate și care predă o materie de 
învăţământ (în școală). ♦ (Impr.) Învăţător. ♦ P. gener. Persoană care îndrumă, educă, învaţă pe cineva”. (DEX). 
Am transcris de�niţia de dicţionar pentru o pune în relaţie cu cea de „consilier”, meserie deprinsă pe cont 
propriu, prin „ucenicie” la locul muncii.
3 CONSILIÉR1. Sfătuitor, sfetnic. 2. Specialist care rezolvă problemele deosebite dintr-un anumit domeniu.) de 
lectură. (primele două sensuri din DEX)
4 L. Papadima, „Consilier de lectură” în Lectura. Repere actuale. Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj, 2005.
5 Răspunsurile sunt preluate din chestionarul „Cercuri și consilieri”, al doilea dintre cele patru chestionare 
aplicate în prima jumătate a anului 2013, în scopul adunării datelor pentru evaluarea la 10 ani a proiectului 
„Cercuri de lectură”.
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