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D

e ce

„Consilierul de
lectur ”?

Mai jos reproducem din mesajul prin
care solicitam propuneri pentru un alt
nume al „Revistei cercurilor de lectur :
„Numele «Revista cercurilor de
lectur » a fost stabilit provizoriu în
2008, promi ând c vom reveni asupra
lui atunci când vom g si unul care s
r spund la urm toarele condi ii: s
reﬂecte inten iile i con inutul revistei,
s ﬁe scurt, expresiv i de impact. În
cei apte ani am uitat de promisiune,
iar numele ne-a adus deservicii în
ceea ce prive te receptarea ei de c tre
publicul vizat. Revista nu se adreseaz
numai coordonatorilor de cercuri. Este
o revist care promoveaz lectura i
scrierea pentru to i elevii (în clas i
în afara ei), oferind modele de bune
practici, dând sugestii i idei pentru
înv tori, profesori, p rin i, editori,
librari, bibliotecari etc. Credem c e
timpul s revenim asupra numelui,
g sind un altul care exprim mai bine
inten iile noastre i a tept rile dvs. V
rug m s face i o propunere pentru
numele revistei, eventual, motivând-o.
Acestea sunt o parte dintre propuneri:
Cuvinte vii, Manualul de lectur ,
Experien e de lectur , Consilierul de
lectur , Lecturi decupate, Lectura i
realitatea, Vreau s
citesc, Lectura,
încotro?, Lecturi i metamorfoze, Bucuria
lecturii, citiREvista, Revista profesorului
de litera ie, Focalizare pe lectur , Cititor
de curs lung , Cititori f r frontier ,
Biblioﬁl, Zona L(lectur ), Lecturi in
oglind , CERCURILE LECTURII, Parola:
LECTURA, Bookstory, C r i de 5 stele,
Book- t ria vârstelor, Pagini pentru minte,
inim i literatur . Lecture ti.
Am renun at de la început la
propunerile, majoritare de altfel, care
trimit la modul general înspre lectur
i c r i. Am renun at i la cele care
trimit prea explicit la o revist de
lectur pentru tineri. Au mai r mas:
„Consilierul de lectur ” i „Revista
profesorului de litera ie”. Ambele au
avantajul clariﬁc rii publicului int i
a speciﬁcului revistei. Oricât am avea
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nostalgia „Dilematecii”, nu ne adres m
unui public, alc tuit din cititori forma i,
care are nevoie de o informare la
zi asupra unor apari ii recente. Ne
adres m celor care, prin speciﬁcul
profesiei sau ca voluntari, î i propun
s -i apropie pe copii i pe adolescen i
de lectur , s -i înve e cum s-o fac i
apoi s le men in interesul, indiferent
de speciﬁcul textelor i de suportul pe
care le citesc.
De ce opt m pentru „Consilierul de
lectur ”? „Litera ie” este sim it înc
în limba român ca un barbarism,
iar „profesor” este totu i un termen
prea restrictiv, acoperitor pentru o
profesie validat prin studii i diplome,
exercitat într-un cadru formal. În plus
„Consilierul de lectur ” are avantajul c :
stabile te leg tura cu ceea ce ne-am
propus în 2008 în „Revista cercurilor
de lectur ” când speciﬁcam c
publicul c ruia ne adres m va ﬁ cel
al consilierilor de lectur
face leg tura cu „ﬁlozoﬁa” care
st la baza programului „Cercuri
de lectur ”, pentru c unul dintre
lucrurile pe care le-am descoperit
chiar de la început i pe care apoi
l-am cultivat sistematic, a fost acela
c , dac dorim schimbarea atitudinii
elevilor fa de lectur , este nevoie s
ne schimb m mai întâi noi, renun ând
la autoritatea de profesori în favoarea
celei de „pov uitori”, „sf tuitori”,
„consilieri”
în acela i timp, acoper i sensul
recent al termenului, consilieri
„speciali ti care rezolv problemele
deosebite dintr-un anumit domeniu”,
probleme ridicate în ultimii ani de
diferitele aspecte ale lecturii/litera iei
(lectura multimodal , alfabetizarea
digital ). În afar de aceasta, în
înv mântul nostru continu s ﬁe
nerezolvat con tientizarea faptului
c problemele lecturii nu r mân
exclusiv în sarcina înv torului i a
profesorului de matern . A-i înv a
pe elevi s în eleag i s interpreteze
textele este, în egal m sur , i
sarcina profesorului de istorie, de
ﬁzic sau de matematic .
acoper o larg gam de situa ii –
consilieri de lectur pot ﬁ nu numai
înv tori i profesori de orice
specialitate, ci i p rin i, bunici,
librari, bibliotecari, scriitori . Chiar
elevii î i pot consilia colegii.
tim c nu este o sarcin u oar s
te adresezi unui public atât de divers

Consilierul de Lectur ă
ca vârst , profesii, experien . Pe
de alt parte, exist un scop comun
– promovarea lecturii/scrierii
în
rândul popula iei
colare. Acesta
ofer posibilitatea conlucr rii tuturor
categoriilor implicate, a schimbului
de experien
i form rii în vederea
realiz rii lui. Am început deja procesul
cu „Revista cercurilor de lectur ”,
credem c putem merge mai departe cu
„Consilierul de lectur ”.
Ce va cuprinde revista? Pe de o parte,
dorim s p str m continuitatea. La fel
ca „Revista cercurilor de lectur ” va
con ine: articole teoretice, exemple de
bune practici, rezultatele proiectelor de
cercetare didactic , descrieri de activit i
de promovare a lecturii, în cercuri ori
în clas , recenzii, prezent ri de c r i,
interviuri, anchete. Pe de alt parte, au
trecut apte ani, s-a schimbat contextul,
au ap rut probleme pe care nu le putem
ignora. Vom introduce o rubric nou ,
Lecturi în clas , cu descrieri de aplicare a
strategiilor de comprehensiune pe toate
tipurile de texte i la toate disciplinele.
Vom l rgi con inutul unor rubrici deja
existente. De exemplu, vom promova
prin rubrica Idei, experien e de lectur
trans-, inter- sau pluridisciplinare. Ne
vom deschide spre lectura imaginii
i spre litera ia digital . În Semnale ne
vom îndrepta sistematic aten ia asupra
unor proiecte interna ionale de litera ie.
Vom da regulat cuvântul p rin ilor,
bibliotecarilor, editorilor. Cu alte cuvinte,
vom încerca s punem în practic ,
mai sistematic decât am f cut-o pân
acum, deschiderea spre toate categoriile
publicului interesat de cultivarea lecturii
copiilor i a adolescen ilor.
În rest, la fel ca în 2008, ne dorim o
revist frumoas , autentic , dinamic ,
scris bine, cu articole scurte i clare.
La sfâr it, r mân înc dou întreb ri.
Prima: care va ﬁ locul literaturii în noua
revist ? Dac ne gândim la imensul ei
rol formator, îi vom acorda în continuare
un loc privilegiat. Ne vor preocupa nu
atât suporturile pe care se cite te, ci mai
ales vom pleda pentru literatur ca o
cale de accedere la experien a uman
fundamental . A doua: ce rela ie va exista
între programul „Cercuri de lectur ”
i revist ? Vom p stra în continuare
leg tura cu programul, care în mod ﬁresc,
î i l rge te continuu gama activit ilor i
domeniilor de cercetare.
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