
Jurnal de cerc

Între 17 �i 19 iunie a avut loc etapa � nal� a 
Concursului na�ional de proiecte „Cercuri de 
lectur�”. Cred c� nimic nu poate s� surprind� 
mai bine ceea ce s-a întâmplat în cele trei zile 
ca „Jurnal de cerc”, publica�ia concursului. 
„Jurnal de cerc” Nr. 1, 17 iunie 2010
� Au prezentat felii din cercurile de lectur� 
elevi �i profesori de la: LT Nicolae B�lcescu, 
Cluj, �coala nr. 8, Media�, LT Onisifor 
Ghibu, Cluj, �coala nr. 93 Emil Racovi��, 
Bucure�ti, CN B.P. Hasdeu, Buz�u, CN 
Petru Rare�, Beclean, LT G. Ibr�ileanu, 
Ia�i, CN Moise Nicoar�, Arad, �coala nr. 9, 
Bra�ov, CN Emil Racovi��, Cluj, CN I.M. 
Clain, Blaj, CN Gh. Vr�nceanu, Bac�u, CN 
George Co�buc, Cluj, �coala cu clasele I-VI-
II Sfânta Maria, Mizil, C N George Co�buc, 
Bucure�ti, Liceul de Art�, Sibiu, �coala cu 
clasele I-VIII nr. 2 George Voevidca, Câm-
pulung Moldovenesc, �coala ELF, Cluj, 
LT Greco-Catolic Timotei Cipariu, Bucu-
re�ti, �coala General� Livada, Arad.

� La început: „Am fost primi�i c�lduros, 
într-o manier� tipic� unui cerc de lectur�, 
ceea ce ne stimuleaz� întotdeauna po� a 
de a citi. Mi s-a p�rut o idee extraordi-
nar� standurile, „dramatizarea” despre 
Salinger precum �i colaborarea dintre 
�coli, elevi �i profesori.” prof. Christina 
Cerg�u, Mizil; „Sunt foarte încântat� c� 
m� a� u aici. A�tept cu ner�bdare s� înce-
pem prezent�rile �i restul programului. 
V� mul�umesc pentru tot ceea ce face�i 
pentru noi, copiii...” Gabriela Tudor, LGT 
Timotei Cipariu”, Bucure�ti

� Dup� prezentarea proiectelor: „Cel mai 
mult mi-a pl�cut prezentarea celor din 
Sibiu. A fost excep�ional� �i ideea cu tri-
courile �i ideea de a merge pe strad� �i 
de a citi poezii persoanelor care au uitat 
poate de ele.”; „Gust, savoare, voluptate 
(pentru interdisciplinaritate)”; „....dintre 
toate prezent�rile, cel mai mult mi-a pl�-
cut cea cu Popcorn... La sfâr�it Popcorn 
ne-a servit... popcorn.”

� Ce fel de cititor e�ti? „Cred c� sunt un ci-
titor oarecum atipic pentru lumea în care 
tr�im. Atipic pentru c� nu vreau s� m� 
conformez regulilor impuse la �coal� în 
ceea ce prive�te c�r�ile pe care un licean 
ar trebui s� le citeasc�. Îmi place s� citesc 
c�r�i cu tent� � lozo� c�, poate pentru c� 
îmi place s� � u mai inocent�, idealist�, 
critic�.” Alexandra Anca Mare� , clasa a 
XI-a, CN B.P. Hasdeu, Buz�u

� Expozi�ii: „Este inedit� ideea celor din 
Media� cu semnele de carte, ilustrând ci-
tate din opera fascinant� Pesc�ru�ul Jona-
than Livingston.”

� Clujul secret – plimbare pe urme de pa�i 
mari întru imaginarea de pove�ti: „Un itine-
rar prin Clujul istoric, menit s� evoce �i s� 
creeze pove�ti imaginare... Promenad� pe 
la Muzeul de Istorie a Farmaciei, Biserica 
Romano-Catolic� Sfântul  Mihail, Palatul 
Ban	 y, Casa memorial� Matei Corvin, La 
Calul B�lan...”

� Puzzle de impresii generale la sfâr�itul pri-
mei zile: „Carte... foaie... imagine... a� �e... 
� le... � le... cuvinte... Toate s-au perindat 
azi prin fa�a noastr�... O simbioz� pe care 
ieri sear� n-a� �  crezut-o posibil�!.. . �i ce 
e mai fascinant e c� totul s-a derulat � resc, 
f�r� constrângerea lui «asta nu d� bine!»” 
prof. Codru�a Fle�er, CN. I.M. Clain, Blaj; 
„Ziua s-a încheiat cu lansarea revistelor... 
Aici am discutat despre diferite c�rticele 
lucrate de ceilal�i cerchi�ti din �ar� �i, nu 
în ultimul rând, despre revista «Dilema 
veche» �i despre «Dilematix».”

„Jurnal de cerc” Nr. 2, 18 iunie 2010
� Pentru elevi: Recenzia haiku: Copiii au 
naufragiat / Doi ani au trecut / Pân� au 
fost salva�i. Doi ani de vacan��, J. Verne; Pe 
acest t�râm / Se ascund dragoni / În râuri 
�i izvoare. T�râmul ascuns

� Pentru profesori: . „Scopul care-l c�l�u-
zea nu era imposibil, chiar dac� era su-
pranatural. Voia s� viseze un om; voia 
s�-l viseze cu integritatea sa minu�ioas� 
�i s�-l impun� realit��ii. Acest proiect ma-
gic epuizase întregul spa�iu al su� etului 
s�u...” (J.L. Borges, Ruinuri circulare) 
De aici, fragila construc�ie a atelierelor-
cercuri de scriere: Ritualizarea / Momente de 
ratare. R�t�cirea / De la inima pulsatorie spre 
suprafe�e / Inserarea visatului în lumea real�.

� Eu, bibliotecarul, v� recomand:  „C�rticica 
cu pove�ti con�ine compuneri dr�g�la�e. 
Mie îmi place mult! Este o carte cu diferite 
aventuri. E ca o turt� dulce ce te înviorea-
z�. Este o carte rar� pe care o poate de�ine 
doar clasa a III-a. Este palpitant� si haioa-
s� în acela�i timp.” Melania Dindelegan

� Atelierele de scriere: Titluri, pove�ti �i cior-
chini musto�i: de la Elefantul în p�tr��ele la... 
Girafa cu gâtul prea scurt; de la O femeie �i 
oglinda ei la... Povestea despre nimic; de la 
oglinda spart�, la Iulius Mall �i pasiunile 
vestimentare ale unei fete uitate...; „Nu 
�tiu nimic despre aceast� poveste. Nu-mi 
amintesc nimic despre momentul în care 
m-am hot�rât s� o scriu. Nimic, nimic, ni-
mic! «Nu-i nimic» mi-au spus ni�te copii 

a� a�i la un atelier de scriere creativ�, într-o 
zi de var�, nu foarte c�lduroas�, la Cluj. «O 
s� te ajut�m noi s�-�i scrii povestea.» «Ce-
mi cere�i în schimb?» am întrebat, speriat� 
de eventualele probleme cu drepturile de 
autor. «nimic – nimic - nimic!» au r�spuns 
ei, dr�gu�i, nimic de zis!..” prof. Marina 
�erban; „Era odat� o fat� foarte bogat�, 
dr�gu�� �i frumoas� pe nume Ana. Ea lo-
cuia împreun� cu tat�l s�u într-un castel 
imens,...” Anca Falu�i, cl. a V-a.

� Pa�i repezi prin Cluj, prin ploaie �i poezie. 
Inspira�i de furtun� �i incita�i de elevii care 
se plimbau pe cea mai frumoas� strad� din 
Cluj cu sarcini precise de viitori publici�ti 
la o revist� Pro lectura, trec�torii gr�bi�i �i-
au amintit versuri... „Prin cerul ferestrei 
oval, norii curgeau... / Plou�, plou�, plou�, 
ce melancolie... / Plou�-n golurile din 
ramuri... / Plou� „gris” ca-ntr-o stamp� 
japonez�... / De câte ori, iubito... / Tot mai 
departe �ov�i pe drum...”

� Radiogra� e de îngeri. Lansare de carte �i 
Atelier de scriere la Libr�ria Humanitas. 
Ruxandra Ceserean a coborât trei îngeri, 
„identici: în blugi �i tunic�, dar cu o mantie 
albastr�, chiar azurie de-a binelea, pe umeri, 
apoi cu p�rul �aten, cârlion�at �i lung, legat 
într-o coad�. Aveau ochii alungi�i... ”
Textele noastre se vor a�eza pe blogul 
Mesmeei, începând de luni. Acolo vom 
scrie, se pare, despre p�pu�i mai departe, 
foarte departe... 

� Despre num�rul 3 al „Jurnalului de 
cerc” în ancheta La cald �i la rece. 

Monica Onojescu
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