
 

 

 
DESCHIDEREA CĂRŢII 

 
    

În opinia mea, orice schimbare pozitivă începe cu o iniţiativă. De aceea, încep 
prin a saluta eu însumi această iniţiativă, cu speranţa că ea va reuşi să coaguleze 
câteva grupuri de tineri, care să împărtăşească idealuri comune precum şi dorinţa 
de a-i atrage şi pe alţii în sfera lor de interese. 
 Ar trebui să pornim, cred eu, de la faptul că avem acest modern şi primitor 
Centru cultural, care ar putea găzdui periodic, orice iniţiativă culturală demnă de 
interes. 
   În primul rând, eu care caut şi uneori chiar descopăr citind, superbe cărţi pentru 
elevi de vârsta mea, mă gândesc că aş putea, uneori, să prezint o parte dintre aceste 
cărţi şi elevilor de vârstă mai mică, invitaţi în funcţie de interesul lor pentru lectură şi 
de unele experienţe comune. Deşi cel mai bine ar fi ca noi cei convinşi de frumuseţea 
şi de bucuria lumilor fictive să ne constituim într-un cerc de lectură care să adune la 
un loc cele mai frumoase cărţi din casele noastre pe care să le expunem şi să le 
prezentăm pe rând, colegilor noştri mai mici. Însoţite cât mai des de secvenţe video 
de pe You Tube sau din multele filme online, care sunt ecranizări după cărţi celebre 
ale acestei vârste,grupate pornindu-se de la personaje care au încântat copilăria a 
milioane de copii: Harry Potter, Huck Finn. Tom Sawyer, Winnetou, Pinocchio, Tarzan, 
Mowgly, Fram etc 

Firesc ar fi să se pornească  tocmai de la aceste lecturi îndelung verificate, mai 
ales dacă ne putem procura cărţile respective, pentru a se citi în grup, secvenţele 
cele mai atractive.  Pentru că numai pornindu-se de la asemenea lecturi accesibile 
putem ajunge apoi la marile cărţi ale literaturii pentru copii, deoarece, de la Harry 
Potter la Alice în Ţara Minunilor, de la Marry Poppins, la Vrăjitorul din Oz sau de la O 
mie şi una de nopţi la David Copperfield..., se poate călători cu graţie şi cu inteligentă 
dezinvoltură. Important e ca bucuria lecturii să fie inoculată fără ostentaţie, într-un 
joc liber al  spiritului şi al sentimentelor. Din acest punct de vedere, toate metodele 
sunt bune : rebusul şi jocurile de cuvinte, benzile desenate şi desenele animate,  
cărţile virtuale , cărţile audio,  libretul şi textul muzical, dramatizările şi baletele 
tematice, concursurile de desene după un motiv literar, concursurile tematice de 
tipul  Cine ştie câştigă, rezumatele, referatele, etc. 

Se subînţelege, cred, faptul că vom insista pe sursele cele mai accesibile( 
bibliotecile personale şi cele locale) dar şi asupra diversificării permanente a 
mijloacelor de atracţie.  Spre exemplu : 

 Aş alege cărţile pe care le-aş expune periodic şi după aspectul lor grafic de 
excepţie, ceea ce ar mări impactul estetic şi respectul pentru carte, ca obiect 
cultural. ( Mircea Cărtărescu - Enciclopedia Zmeilor, Gellu Naum - Cărţile cu 
Apolodor, E. A. Poe – Cărăbuşul de aur,  etc 



 

 

 Aş miza pe efectul îndelung verificat al curiozităţii infantile, lecturând  ( cu 
ajutorul unor invitaţi speciali, uneori ), pasajele cele mai incitante ale unor 
volume de referinţă, amânând discuţia decisivă  pentru o dată ulterioară. Ce 
copil, mă întreb, ar rezista să nu afle care este urmarea capitolului iniţial din 
Povestea fără sfârşit a lui Michael Ende ? 

 Aş prezenta cărţile care au servit drept model pentru unele ecranizări celebre, 
alegându-le pe cele esenţiale pentru profilul cultural viitor : Odissea, Cei trei 
muschetari, Mizerabilii, Baltagul, O scrisoare pierdută, etc. Desigur, 
prezentarea literară ar fi însoţită cu exemplificări pe suport magnetic – casetă 
video, DVD... 

 După modelul talk-show,  garantat prin evidentul său succes TV, aş încerca să 
invit scriitori conscraţi, mai ales, că în Enciclopedia literaturii pentru copii, 
recent publicată, Constanţa figurează cu aproape zece autori. 

 Tot pentru evitarea monotoniei, aş organiza, ori de câte ori ar fi posibil,  vizite 
la muzee ale literaturii, biblioteci, case memoriale, mari librării, târguri de 
carte, etc. 
 
Se presupune, desigur, că totul ar trebui coordonat de câteva cadre didactice 
sensibile şi iubite de elevi, care să asigure un program coerent şi unitar, 
precum doamnele Daniela Varvara şi Gina Gălbinaşu, în măsura în care şi noi 
ne-am strădui să rămânem mereu împreună, prin entuziasm şi prin exemplul 
nostru mobilizator.  

 
Pe de altă parte, se pune tot mai ameninţător problema că, odată cu explozia 

tehnologiei cibernetice şi numerice, cărţile sunt sortite dispariţiei. 
Va pieri, oare. cartea ca obiect tradiţional ? Deocamdată, nici vorbă, dar noi 

trebuie să descoperim modalităţile cele mai calde şi cele mai sincere, nu numai ca s-
o ţinem în viaţă, ci şi ca să-i redăm prestigiul şi fascinaţia de odinioară. 
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