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Apel
Lecturiada 5. 

S rb torile lecturii

Prin apelul nostru ne adres m tuturor 
celor care au participat sau au avut 
atingere cu programul „Cercurile de 
lectur ”, participând la ac iuni de 
promovare a lecturii ori ini iind ei 
în i i astfel de activit i. Adic :
 a i organizat, împreun  cu elevii 

dvs., ac iuni de promovare a 
lecturii în coli/localit i/jude e la 
date stabilite de comun acord în 
cadrul programului

 a i încurajat membrii cercurilor 
sau pe al i elevi s  participe 
la Lecturiadele elevilor i la 
concursurile de scriere creativ  
organizate în cadrul programului 

 a i dezvoltat proiecte proprii 
sau a i participat la ac iunile 
unor institu ii sau organiza ii 
nonguvernamentale în care a i 
folosit experien a dobândit  în 
program,

invitându-v  s  participa i la ac iunea 
de adunare a exemplelor de bune 
practici pentru promovarea  lecturii. 

Ini iat ca proiect ANPRO în 2004 
de un grup de profesori de limba 
i literatura român , consilia i 

de speciali ti în teoriile lecturii i 
didacticieni, cu scopul promov rii 
lecturii în rândul elevilor de toate 
vârstele, „Cercurile de lectur ” a 
devenit program în urma rezultatelor 
evalu rii dup  un an de pilotare, 
dezvoltând o latur  practic  dublat  
de una de cercetare-ac iune.

Programul, desf urat exclusiv prin 
voluntariat, a cunoscut o dezvoltare 
„organic ” atât pe orizontal , cât i pe 
vertical .  

În prezent „Cercurile de lectur ”, 
care se adreseaz  în egal  m sur  
elevilor i consilierilor lor,  dezvolt  
urm toarele componente:
 module de formare „fa  în fa ” 

sau pe platform  pentru to i cei care 
doresc s  se implice în program, 
livrate Þe numai de c tre ANPRO, 

Þe în parteneriate cu inspectorate, 
CCD-uri, Facultatea de Psihologie 
i tiin e ale Educa iei, UBB, Cluj 

etc.;
 o parte practic , materializat  

prin înÞin area cercurilor care 
func ioneaz  ca activit i extra-
curriculare i a atelierelor de lec-
tur /scriere intrate în curriculumul 
op ional;

 ac iuni de amploare la nivel local, 
jude ean i na ional cu scopul 
form rii unui curent de opinie în 
favoarea lecturii printre tineri;

 experimentarea i valoriÞcarea 
activit ilor de bune practici/
cercetare didactic , în „Revista 
cercurilor de lectur ”/„Consilierul 
de lectur ”, „Perspective”, în 
Lecturiade, în lucr ri de masterat 
i doctorate, precum i în alte 

sute de comunic ri i ateliere 
sus inute în sec iuni aparte în 
cadrul simpozioanelor anuale ale 
asocia iei.

Lecturiadele sunt volume colective 
care întemeiaz  in spa iul românesc 
un alt fel de didactic  a lecturii. Bazate 
pe cercet ri empirice, ele valoriÞc  
experien a autorilor în forme narativo-
reßexive. Ap rute la diferite intervale, 
dau seama i de dezvoltarea proiec-
tului în timp. Astfel, în Lecturiada 1 
(2004) obiectul i subiectul cercet rii 
sunt cei care i-au descoperit voca ia 
de consilieri i i-au cultivat-o ca 
atare; în Lecturiada 2 (2007) interesul se 
deplaseaz  pe strategiile de „seduc ie” 
a cititorului; Lecturiada 3 (2009) este o 
încercare mai elaborat  de a r spunde 
la întreb rile: de ce citim? ce fel de 
c r i citim?, iar Lecturiada 4 (2013) 
este cartea unui bilan  la 10 ani de la 
lansarea proiectului.  

Pentru Lecturiada 5. S rb torile 
lecturii (cit m titlul unui capitol din 
Lecturiada 2) ne propunem ca în centrul 
interesului nostru s  se aße activit ile 
de promovare a lecturii. Ini iate ca 
prime manifest ri pentru atragerea 
elevilor în cercuri, au câ tigat în 
amploare prin organizarea simultan  
în anii ce au urmat a Zilei lecturii ori 
a unor deschideri (16 octombrie, ora 
16, S pt mâna litera iei) i închideri 
s rb tore ti de cercuri (mitinguri 

„Pro lectura” „Gale” ale lecturii cu 
participarea tuturor cercurilor dintr-o 
localitate sau jude ). La acestea se 
ad ug  activit ile de promovare a 
lecturii printre colegi, ac iunile de 
voluntariat ai c ror protagoni ti sunt 
cerchi tii, deveni i ei în i i „consilieri”, 
adunând i donând c r i pentru cei 
care au nevoie de ele, organizând 
ateliere de lectur  i concursuri de 
scriere pentru copiii de la gr dini e 
i primar , citind b trânilor sau 

bolnavilor. În sfâr it, am mai putea 
completa, mai ales dup  2010, cu 
preocuparea tot mai intens  la nivel 
central al programului pentru crearea 
unei re ele na ionale de elevi-cititori 
i consilieri care se întâlnesc anual 

pentru un util schimb de experien  în 
cadrul Lecturiadelor elevilor. 

Num rul mare i formele variate ale 
activit ilor de promovare a lecturii 
pe parcursul a 12 ani, validarea 
experien elor proprii prin preluarea 
lor de c tre al ii, transferul spiritului 
„Cercurilor de lectur ” în proiectele 
dvs. sau în ale altor institu ii i 
organiza ii nonguvernamentale 
cu care colabora i ne îndrept esc 
s  propunem aceast  tem  pentru 
Lecturiada 5. 

Pentru aceasta v  rug m s  
completa i un chestionar care poate 
Þ desc rcat de pe www.anpro.
ro/ pagina Cercuri de lectur  pe 
care s -l trimite i pân  în data de 
15 iunie 2015 la una dintre adresele: 
consilieruldelectura@yahoo.com 
sau monojescu@yahoo.com.

Prin chestionare urm rim s  
ob inem a. informa ii privind num rul, 
diversitatea, continuitatea, beneÞciile 
unor astfel de ac iuni precum i b. 
propunerile dvs. pentru dezvoltarea 
unora dintre aceste activit i sub 
form  narativ  ca exemple de bune 
practici.

Pe aceea i pagin  ve i g si apelul 
în form  complet , propuneri pentru 
structura Lecturiadei 5, precum i un 
PPT cu o trecere în revist  a unor 
activit i de promovare a lecturii în 
cadrul programului.

Monica Onojescu 
Coord. programului „Cercuri de lectur ”
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Întrebare 
pentru 

consilieri i 
elevi: 
Ce crede i despre 
oportunitatea 
apari iei unei reviste 
de lectur  pentru  
elevi?

R spund profesorii:
Laura D n il : O revist  de lectur  

pentru elevi ar Þ, probabil, foarte 
greu de difuzat. Cu toate acestea, 
merit  efortul. Pentru c  e necesar s  
aducem lectura aproape de elevi, s -i 
facem s  descopere frumuse ea ei. 
Lectura trebuie s  de vin  o pl cere 
consumat  în timpul liber. De ce 
ar Þ mai pl cute fumatul, jocurile 
video, sportul, shoppingul, uitatul 
la televizor etc.? Ce nu reu im s  
le transmitem? Cum s  promov m 
cititul? S  zicem c  e sexi (cum am 
v zut pe un blog)? S  zicem c  e un 
lux accesibil oricui? S  zicem c  e 
pentru snobi? 

Câ i dintre p rin ii copiilor mai 
cump r  literatur ? Foarte pu ini. 
Putem vorbi de o  criz  a modelelor, 
de mult  s r cie sußeteasc . Cine 
cite te pu in, simte pu in. 

Geanina Hogea: Consider oportun  
apari ia unei reviste de lectur  pentru 
elevi din mai multe motive:

- Þind scris  de elevi pentru elevi 
ar avea subiecte/ referin e/recenzii 
despre c r i care le-ar pl cea lor i nu 
neap rat, pe cele care le impunem/
recomand m noi, consilierii;

- i-ar ine la curent cu apari iile 
editoriale;

- ar Þ „biletul” c tre carte. Ar avea 
misiunea de a le hr ni iubirea pentru 
lectur , de a le stimula creativitatea 
i a-i incita spre scrierea creativ .

Eu v d o astfel de revist  structurat  
pe vârste de cititori: 9-12 ani; 12-14/15 
ani; 14/15-19/20 de ani, s  Þe lunar  
i s  apar  online, iar în func ie de 

categoria c reia îi este dedicat  scopul 
s  Þe diferit. Pentru cei mici accentul 
va c dea pe joc/distrac ie/amuzament, 
dar i pe mici teme care s  le incite 
curiozitatea i s -i determine s  
rezolve sarcinile de lucru legate de 
lectur  i de scriere (creativ  sau nu) 
i neap rat s  aib  con inut interactiv. 

Pentru cei mari accentul ar putea s  
cad  pe informare/pe formarea i 

consolidarea deprinderilor de scriere 
i lectur .
Dac  în realizarea unei astfel de 

reviste s-ar putea realiza o colaborare 
între to i factorii implica i în actul 
educa iei ar Þ minunat.

Rubrici propuse: Conversa ii con-
structive (dialog/ interviu... cu i 
despre scriitori), Recenzii, Cite te/
Înva /Bucur -te! (benzi desenate, 
povestiri, scrieri creative etc.), Ochiul 
critic, Prin anticariate...

anchetă

1. Motivare: De i întrebarea  pentru ancheta num rului precedent viza 
explicit necesitatea unei publica ii exclusiv pentru consilieri, mai multe 
r spunsuri se refer  la o revist  care ar putea s  se adreseze nu numai lor, 
ci i elevilor. În unele cazuri se vorbe te direct de necesitatea unei reviste de 
circula ie na ional  pentru elevi i se dau chiar sugestii despre ce ar putea s  
con in . 

2. Recapitulare: Ideea nu este nou . De aproximativ patru ani, am încercat 
s  sond m terenul. Ideea a fost lansat  la „Lecturiada elevilor” din 2011, 
iar atelierele s-au axat pe editarea unei reviste online, scris  numai de elevi. 
Inten ia nu s-a materializat. În schimb pentru „Lecturiada elevilor” din 
anul urm tor, când una dintre piesele din portofoliu a fost o revist  „pro 
lectura”, am avut surpriza pl cut  s  primim astfel de publica ii, unele foarte 
interesante, editate la nivelul cercurilor. Mai mult, am  aßat c  unele apar 
regulat de mai mul i ani. În toamna trecut  am reluat discu ia cu scriitorii 
din „Ordinul povestitorilor”, dar nu am ajuns  înc  la un rezultat concret. În 
schimb, am aßat c  suplimentul la „Revista cercurilor...” nr. 2/2014, scris de 
elevi în timpul concursului i care cuprinde o selec ie din materialele incluse 
în portofolii, s-a bucurat de interes. Dintr-o foarte rapid  i superÞcial  
c utare pe internet am aßat c  în spa iul românesc sunt destul de multe reviste 
pentru „copii i p rin i”, unele numai online, altele i în variant  tip rit . Se 
adreseaz , în general, pre colarilor i copiilor de vârst  mic . Con in pove ti, 
benzi desenate, sfaturi pentru p rin i etc. tiu c  edituri, printre care Paralela 
45 i Art promoveaz  scrierea creativ  în cadrul concursurilor Comper 
sau „Locuie te în poveste”. Cea mai interesant  apari ie de acest gen este 
„Dilematix” (suplimentul trimestrial al „Dilemei”) care se adreseaz  copiilor 
pân  la vârsta de 13-14 ani. Îns  suplimentul nu mai apare de vreo doi ani. 

3. Reiau întrebarea i o detaliez: Din punctul dvs. de vedere, dac  o astfel 
de revist  ar Þ oportun :

1. Care ar Þ scopul ei (s  informeze despre noile apari ii/s  amuze/s  
formeze deprinderi de lectur  i scriere/s  încurajeze elevii talenta i/
altele)? 

2. Cine ar putea s  o scoat  (scriitorii/profesorii/consilierii/elevii/
jurnali tii)? Cum ar putea s  colaboreze aceste categorii?  

3. Care ar putea Þ publicul vizat (elevii de toate vârstele/elevii pe niveluri 
colare/nu numai elevii etc.)?

4. Ce ar putea s  con in ? Propune i rubrici care nu ar putea s  lipseasc  
i rubrici facultative.

5. altele (format, num r de pagini, periodicitate, independent  sau 
supliment, online sau tip rit , aspect graÞc  etc.)
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Gabriela Medan: 1. Cred c  o 
revist  despre lectur  pentru elevi 
i  poate  gândit  numai de elevi, 

ar Þ mai mult decât oportun . Dup  
câte tiu eu, exist  comunit i de 
tineri (elevi i studen i, nu neap rat 
la Litere) care manifest  o activitate 
scriitoriceasc  online, au cluburi 
proprii, pe care le organizeaz  în 
spiritul ideilor lor, sub forma unor 
ateliere de scriere. Sunt prieteni prin 
ceea ce scriu, redacteaz  la dou  
sau mai multe mâini, continuând 
provocarea lansat  de colegi i 
ducând povestirea mai departe. Au 
Þ e de personaje, se documenteaz  
înainte de a scrie, adic  iau foarte în 
serios ceea ce fac. Ei ar putea Þ cei 
care s  dea tonul i s  arate celorlal i 
c  scrisul e o pasiune.

Îmi amintesc c  în toamn , când 
circula cunoscuta provocare cu 
g leata cu ghea , cineva a lansat 
pe net ideea de a preciza zece titluri 
de c r i citite. Era o provocare care a 
circulat mai ales în rândurile tinerilor 
i a fost o bun  oglind  a intereselor 

lor literare. Unele c r i, despre care 
nimeni nu amintea la coal , erau 
chiar premiate i a fost îmbucur tor 
s  po i constata c  se cite te i c  
tinerii erau uni i prin lecturile f cute. 
S-a lansat astfel o lung  list  de 
lectur , tinerii deveneau consilieri de 
lectur  pentru cei de aceea i vârst  
cu ei.

2. Cred c  o colaborare între elevi, 
scriitori, jurnali ti ar Þ beneÞc , 
evident cu condi ia ca s  Þe 
într-adev r o colaborare. La noi exist  
tendin a de a dir a, poate tocmai de 
aceea comunit ile de tineri despre 
care aminteam mai sus, sunt oarecum 
închise. Ele nu î i doresc s  Þe 
convertite, în fond Þecare genera ie 
are propria ei orientare. Scriitori cu 
experien  i-ar putea spr ini. A lucra 
cu adolescen i este diÞcil, adesea nu 
se în eleg ei pe ei, de aceea e nevoie 
de mult tact. Un sfat, îns , nu stric  
nim nui. O încurajare poate schimba 
destine. O colaborare online s-ar plia 
pe preocup rile lor. Ar Þ rapid , 
eÞcient , sincer .

3. Elevii, mai ales cei de liceu, ar 
putea constitui grupul celor care 

particip  la elaborarea revistei, dar 
nu ar trebui negl a i nici studen ii, 
evident trebuie g site formule care 
s  in  cont de particularit ile de 
vârst  i de nivelul cultural.

4. Obligatoriu o rubric  „Bun 
de lectur ”. Într-un sondaj pe care 
l-am aplicat elevilor mei, am constat 
ce inßuen  au recomand rile pe 
care i le fac între ei. Apoi s  vin  
recomand ri de la profesori, p rin i, 
scriitori. Aici s-ar putea prezenta 
apari ii noi, dar i date despre c r ile 
respective (dac  au fost sau nu 
premiate, istorii legate de apari ie, 
surse de inspira ie etc.). O alt  rubric  
ar putea con ine lucr ri, fragmente 
din crea iile elevilor. Pentru c  în 
ultimul timp recâ tig  teren benzile 
desenate, consider c  i-ar g si i ele 
locul, aducând un plus de vivacitate 
prin desen i culoare.

5. La început, a  gândi o variant  
semestrial  sau trimestrial , inde-
pendent , pentru a cre te prin ea 
îns i. Evident varianta online e mai 
accesibil , în sensul c  implic  mai 
pu ine costuri i poate Þ distribuit  
mai u or. Varianta tip rit  are parc  
ceva mai mult  greutate, dar e mai 
diÞcil de realizat din cauza costurilor. 
Dac  se g sesc fonduri, e de preferat.

Alina Petri: Încerc s  r spund cât 
mai sintetic la anchet , începând cu 
ceea ce consider a Þ câteva condi ii ale 
succesului unei reviste pentru elevi:
 implicarea, mai ales în colectivul 

de redac ie, a elevilor. 
 comunicarea în cadrul redac iei, 

din care s  fac  parte elevi din 
toate zonele rii, s  Þe activ , 
folosind multiplele re ele de 
comunicare pe care ei le utilizeaz  
cu foarte mult  îndemânare;

 s  se elaboreze, de comun acord, 
un regulament intern al redac iei, 
cu reguli i libert i utile pentru 
buna func ionare;

 recompensarea elevilor activi 
prin premii, diplome, întâlniri de 
lucru/formare;

 implicarea a câtor mai mul i 
autori elevi, pentru c  ace tia vor 
Þ, implicit, primii cump r tori/
cititori ai revistei;

 parteneriate cu scriitori, mass-
media, care s  crediteze i s  fac  
reclam  revistei;

 publicitate prin toate m loacele, 
promovare f cut  de c tre 
„consilierii de lectur ”, profesori, 
înv tori.

2. Care ar Þ scopul ei? a. pro-
mo varea lecturii ca activitate care 
contribuie esen ial la construirea 
sinelui; b. crearea unei comunit i 
de cititori i „scriitori” care s - i 
împ rt easc  preferin e de lectur , 
cutume, activit i.

3. Cine ar putea s  o scoat ? 
Coordonatorii discre i ar trebui s  
r mân  profesorii/consilierii pentru 
c  e nevoie de o viziune coordonat  
de obiective i competen e. Dar e 
vital  implicarea elevilor, spr inul 
scriitorilor, al personalit ilor care 
sunt vectori de opinie i pot încuraja 
ini iativele elevilor.

 4. S-ar putea adresa elevilor de 
toate vârstele, cu spa ii dedicate 
Þec rui nivel de înv mânt (am 
v zut c  func ioneaz  foarte bine 
schimbul de experien  între 
genera ii diferite, recomand ri, 
scrieri colective etc.). Dar a  vedea 
foarte util  i implicarea p rin ilor, 
care pot Þ ni te alia i/parteneri 
buni în stimularea, implicarea i 
motivarea elevilor.

 5. De i am câteva idei, cred c  
solicitarea opiniei elevilor, adev ratul 
public int , ne-ar Þ de un real folos i 
un punct de pornire excelent.

6. Ar Þ îndr zne  s  încerc m, cel 
pu in pentru început, o versiune 
online a revistei. Conectat , desigur, 
la re ele de comunicare, ca foarte 
multe din revistele serioase de azi 
(„Observator cultural”, „România 
literar ”, „Literatura de azi”, 
„Dilema veche” etc.). Sondajele arat  
c  acesta este, deocamdat , un mod 
mai eÞcient de supravie uire. i cred 
c  i mai adaptat „adresan ilor” 
no tri. 

Marilena erban: 1. Scopul revistei 
ar putea Þ: a. s  atrag  tinerii care 
scriu i vor s  devin  vizibili, având 
nevoie i de o conÞrmare/încurajare 
c  scriu bine. Apari ia  textele într-o 
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revist  e un fapt motivant i în m sura în 
care cei preocupa i de aceast  activitate 
descoper  copii i tineri cu preocup ri 
comune, au sentimentul apartenen ei la 
un grup valoros; b. s  informeze despre 
orice ine de via a literar  i are leg tur  cu 
categoria respectiv  (copii i tineri) – nu tiu 
o alt  revist  preocupat  exclusiv de acest 
sector de vârst . Multe dintre cercurile de 
lectur  nu au posibilit i Þnanciare pentru a 
publica reviste, de aceea cred c  aceast  idee 
va folosi coordonatorilor i elevilor care sunt 
deja integra i într-o astfel de activitate.

2. Ideal ar Þ s  aib  în redac ie elevi, un 
jurnalist, eventual un scriitor/profesor drept 
coordonatori i s  Þe sus inut  de o editur  
cu experien  pe pia a pentru copii i tineri 
care s  îi fac  publicitate, astfel încât s   Þe 
vizibil  i s  capete inut .

3. Elevi de toate vârstele, dar s  aib  
sec iuni  pentru copii (6-14), respectiv 
adolescen i (15-18).

4. Interviuri cu scriitori/personalit i despre 
c r i/lectur ; articole despre deprinderile de 
lectur  ale tinerilor; sondaje pentru tineri pe 
teme legate de c r i/scris/lectur ; prezent ri 
de bloguri destinate cititorilor; recenzii – o 
carte clasic  în oglind  cu una contemporan ; 
c r i scrise de ei; o po t  a redac iei unde 
s  existe comentariile unui scriitor despre 
textele literare trimise; texte compuse de 
elevi, promovare de concursuri de scriere 
creativ , de reviste colare.

5. Este o idee bun  i varianta online; 
se poate merge pe ideea de abonament, 
la un pre  accesibil,  i parol  – s-ar putea 
crea o comunitate online (cum fac cei de la 
„Dilema”); eventual, s  apar  online, doar 
fragmente din articole, un fel de promo.

Ar Þ bine s  apar  trimestrial sau de dou  
ori pe an  cel pu in la început , ca s  Þe de 
calitate.

R spund membrii cercului „Magia 
lecturii”, Colegiul Na ional Nicolae 
Titulescu, Pucioasa, Dâmbovi a

1. Care ar Þ scopul unei reviste de lectur  
pentru elevi? 

 Nu cred c  revista ar trebui s  aib  un 
singur scop. În fond, Þecare rubric  a ei se 
diferen iaz  de celelalte, deci are un scop 
diferit. Consider c  revista ar trebui s  „îmbine 
utilul cu pl cutul”, adic  s  contribuie la 
formarea i dezvoltarea personal  a elevilor, 
prin atragerea c tre lectur , dar, în acela i 
timp, s  i distreze publicul vizat. Astfel, 

„elevii se distreaz  înv ând”, descoperind 
„Magia Lecturii”. (Oana Buzea)

 Scopul unei reviste de lectur  adresat  
elevilor ar Þ de a promova adev ratele 
valori ale celor care i-au dedicat o bun  
parte din via  scriind i publicând, dar i 
exempliÞcarea anumitor idei, principii, care 
le-ar favoriza elevilor  o bun  dezvoltare. 
(Radu Stochi a) 

 Tinerii din ziua de azi nu mai citesc. 
Auzim acest lucru atât de des, încât într-o 
astfel de situa ie, o revist  de lectur  nu doar 
c  ar Þ oportun , ci mai mult decât necesar . 
Scopul acesteia ar trebui s -i vizeze pe 
tineri s - i formeze abilit i de comunicare, 
de lectur , de scriere, un sim  critic i 
apreciativ. Revista nu numai c -i va aduce 
„împreun ” pe cei care iubesc lectura i care 
sunt con tien i de beneÞciile acesteia, ci va 
deveni o voce a tinerilor care simt nevoia de 
schimbare, va urm ri, pe lâng  informare, 
formarea cititorilor, de la nivelul lectorului 
inocent la nivelul lectorului avizat. (Roxana 
Stan) 

 Scopul ei ar Þ: încurajarea elevilor s  
citeasc  mai mult, informarea acestora în 
leg tur  cu noile apari ii, dar i încurajarea 
cititorilor s  scrie. (Valentina Neagu)

 Scopul unei reviste de lectur  ar Þ, în 
primul rând, s  încurajeze tineretul s  scrie, 
s  compun , s  citeasc . De asemenea, 
f când parte din genera ia elevilor de ast zi, 
pot spune c  o revist  are nevoie i de o 
parte amuzant  a lucrurilor, o alt  fa  a 
lumii, deci revista are menirea i s  distreze. 
Revista ar putea cuprinde mai multe rubrici, 
de la muzic  la materia vizat  de bac, la 
s n tate i animale. În fond, suntem înc  în 
„formare” i orice informa ie e bine primit . 
(M d lina Mangalagiu)

2. Cine ar putea s  o scoat ? 
 Consider c  elevii sunt cei mai indica i 

pentru realizarea revistei (bineîn eles, 
spr ini i de profesorii care doresc s  se 
implice într-o astfel de activitate i care 
vor s - i cunoasc  mai bine propriii elevi), 
deoarece ei cunosc cel mai bine problemele, 
nemul umirile i dorin ele colegilor. Astfel, 
ei devin „vocea liceului”. De asemenea, 
elevii sunt cei mai „în tem ” cu preocup rile 
adolescentine i pot urm ri interesele 
colegilor, de inând, totodat , moduri noi 
de a-i atrage pe ace tia spre lectur . (Oana 
Buzea)

 R spunsul la aceasta întrebare este 
variabil în func ie de cei care î i propun s  o 
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fac , dar, din punctul meu de vedere, 
cred c  toat  lumea (elevi, profesori, 
scriitori, jurnali ti etc.) poate ajuta 
la publicarea acestei reviste. (Radu 
Stochi a)

 Revista ar trebui s  Þe rezultatul 
unei colabor ri între scriitori, pro-
fesori, jurnali ti, dar s  se axeze în 
primul rând pe nevoile adolescen ilor, 
pe capacitatea acestora de a- i folosi 
imagina ia pentru a crea un produs 
original, care s  inspire i s  Þe 
accesibil tuturor. (Roxana Stan) 

 Revista ar putea Þ scoas  atât 
de elevi, cât i de profesori. Cea mai 
buna solu ie la care m  gândesc este 
înÞin area unui cerc de jurnalism, 
cerc la care s  participe i elevii 
cercului de lectur . (Valentina Neagu)

 Revista de lectur  pentru copii.... 
întemeiat  de copii. (M d lina 
Mangalagiu)

3. Care ar putea Þ publicul vizat? 
 Revista se poate adresa 

deopotriv  ele vilor (de toate vârstele, 
deoarece i cei mici, la rândul lor, se 
vor confrunta cu diversele probleme 
puse în discu ie în revist ), cât i 
profesorilor sau p rin ilor, facilitând, 
astfel, buna comunicare i în elegerea 
reciproc . (Oana Buzea)

 Cred c  publicul vizat ar Þ elevii, 
dar nu se pune problema ca acesta 
s  nu Þe extins, s  se ajung  pân  la 
persoane ce nu au leg turi cu coala. 
(Radu Stochi a)

 Nu doar elevii ar trebui s  
constituie publicul vizat, din contr , 
într-o societate care nu mai pune 
pre  pe astfel de valori, atât genera ia 
tân r , cât i genera ia b trân  ar 
trebui s  se uneasc  pentru a da glas 
unor probleme pe care mul i chiar 
le ignor , respectiv de ce citim/de ce 
nu citim. Iar în momentul de fa , nu 
m  pot gândi decât la r spunsul lui 
Liviu Papadima, dintr-un articol al 
revistei „Dilema”: „Citim pentru a ne 
face un loc în care s  putem locui”. 
(Roxana Stan)

 Publicul vizat poate Þ reprezentat 
în special de elevii de liceu, dar i de 
cei de gimnaziu. (Valentina Neagu)

 Cred c  revista vizeaz  publicul 
care este în plin  înv are, toate 
persoanele novice care, încet, încet, 

scot c p orul spre lume. (M d lina 
Mangalagiu)

4. Ce ar putea s  con in ? 
 Rubricile ar trebui s  Þe cât 

mai variate astfel încât s  acopere 
diversele interese ale tinerilor. Cea 
mai important  rubric  ar Þ cea 
despre ce se întâmpl  în liceu, despre 
ultimele nout i. De asemenea, 
revista ar trebui s  aib  i o „rubric  
de cultur ”, în care s  apar  ultimele 
lans ri de carte, cele mai bine 
vândute c r i, astfel încât s  atrag  
cititorul spre descoperirea acestora i, 
implicit, spre dezvoltarea personal . 
(Oana Buzea)

 Revista de lectur  ar putea s  
con in  date biograÞce ale anumitor 
scriitori, fragmente din operele unui 
scriitor marcant, o mic  rubric  
întitulat  „Scriitorul lunii” i multe 
altele. (Radu Stochi a)

 Recenzii, articole, crea ii, interviuri 
cu oameni de cultur , cu scriitori sau 
pur i simplu, cu oameni obi nui i, care 
au p truns dincolo de sensul general 
pe care îl ofer  lectura. Oameni care au 
în eles c  ceea ce conteaz  într-o carte, 
ceea ce r mâne din ea sunt spa iile albe 
dintre rânduri. Adic  exact ce nu s-a 
spus, cum spune Dan Coman. Pentru 
c  textul are pulsa iile sale, are via a 
sa. Cu cât ajungi mai aproape de el, cu 
atât realizezi câte alte sensuri i chei de 
lectur  exist . Hermeneutica textului 
poate Þ astfel un punct de referin  
în via a omului, pentru c  mai înainte 
de a putea în elege textul i tot ceea 
ce dore te s  exprime acesta, omul 
trebuie s  cunoasc  i s  se cunoasc . 
S - i în eleag  propria via . i cum ar 
putea face asta, dac  nu prin lectur ? 
(Roxana Stan) 

 Ar putea con ine concursuri 
cu premii (c r i), dar i informa ii 
despre citit si scris, cum ar Þ 
beneÞciile pe care le aduc acestea. 
(Valentina Neagu)

5. Altele (num r de pagini, 
periodicitate, independent  sau 
supliment, online sau tip rit  etc.)

 Revista nu ar trebui s  Þe nici 
prea mare, dar nici prea mic , ci… 
potrivit , ca pentru elevi. Cum am 
spus anterior, orice subiect este 

binevenit, iar dac  acestea sunt bine 
acoperite, ar Þ ideal ca revista s  apar  
lunar. De asemenea, consider c  ar Þ 
o idee bun  ca revista s  se g seasc  
atât tip rit , cât i online, având în 
vedere impactul tehnologiei asupra 
tineretului. (M d lina Mangalagiu)

 Num rul de pagini nu ar trebui 
s  Þe prea mare, întrucât este vorba 
despre o revist  (în jur de 20-30 de 
pagini). Fiecare num r al revistei ar 
putea s  apar  (m car) odat  la trei 
luni, de preferat, în format electronic, 
online, deoarece sunt implicate 
mai pu ine resurse i este mult mai 
u or de manevrat, iar publicul- int  
(elevii) utilizeaz  zilnic Internetul. 
(Oana Buzea)

 Recomand ca revista s  Þe scoas  
atât in format tip rit, cât i online, 
iar în format online s  Þe categoric 
distribuit  gratuit. (Radu Stochi a)

 Revista ar putea Þ scoas  lunar. 
Eu prefer varianta tip rit , chiar 
dac  este o variant  mai costisitoare. 
(Valentina Neagu)

Ancheta a fost realizat  de
Monica Onojescu.


