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- ghid manifest de promovare a 

lecturii – 

de Claudia Groza Lazăr 

 

 



2 
 

Eu și lectura!  

Bine v-am găsit! Am creat acest ghid-manifest pentru 

promovarea lecturii din dragostea pentru cărți, copii, dar și din 

suferință.  

Sunt Claudia, mamă, profesor de biologie, scriitoare și trainer 

de ateliere creative.  

Am întâlnit saci cu cărți aruncate la ghenă. Am aflat despre 

scriitori care au murit săraci. Am văzut copii care urăsc 

lectura și implicit cărțile.  

Însă, mă bucur de fiecare carte pe care o citesc, de fiecare 

carte pe care o dăruiesc și de fiecare carte citită copiilor mei 

sau copiilor din școli și grădinițe sau strânși într-un loc 

destinat lecturii, biblioteci sau librării sau ludoteci.  

De ce citesc?  

 Pentru a fi mai bună decât ieri; 

 Pentru a înțelege viața și oamenii; 

 Pentru a forma oameni;  

 Pentru a mă relaxa; 

 Pentru a mă exprima rapid, clar și frumos; 

 Pentru a socializa; 
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De ce scriu?  

 Pentru a ajunge la sufletele celor pentru care scriu; 

 Pentru a le oferi încredere, soluții, informații; 

 Pentru o educație interdisciplinară, bazată pe voie bună, 

descoperire și pasiune; 

 Pentru a crea imagini în care cititorii să se regăsească și 

să își imagineze o viață mai bună pe care o vor obține; 

 Pentru creativitatea din spatele poveștii; 

 Pentru călătorii în locuri unde poate nu vom ajunge; 

 Pentru a oferi dragoste, mângâieri, pilde și curaj 

cititorilor.  

De ce manifest pentru lectură?  

Le-am citit gemenilor mei, Ana și Horia, de când erau în 

burtică, apoi imediat ce am venit de la maternitate. Pe 

măsură ce au crescut, le arătam ilustrații și le citeam. 

Crescând încurajați de cărți, fie de povești, fie cărțile mele, 

au prins gustul lecturii. Sunt mândră că lectura i-a ajutat să 

fie  creativi, să inventeze mult mai ușor povești, să găsească 

soluții la diferite probleme întâmpinate, să aibă un vocabular 

bogat.  

Educația prin lectură este BENFICĂ! Testați-o! Nu veți 

regreta! IGNORANȚA DOARE! 
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CUPRINS 

1. DE CE SĂ CITIM? 

2. CÂND CITIM UNUI COPIL? 

3. RITUALURI DE LECTURĂ 

4. ARTICOLE ȘTIINȚIFICE 

5. BIOGRAFII 

6. JURNAL 

7. POEZII 

8. TEATRU 

9. ACTIVITĂȚI REALIZATE PORNIND DE  LA  CĂRȚI 

a. Teatru 

b. Călătorii pe glob  sau pe o hartă 

c. Descoperă cuvinte noi 

d. Personajul preferat – nume, calități, defecte, asemănări, 

deosebiri cu copilul; de ce este model. 

e. Meserii descoperite 

f. Citatul preferat din carte 

g. Rebus 

h. Date despre scriitor 

i. Informații despre perioada istorică în care a trăit autorul sau 

se petrece acțiunea în carte 

j. Crează scenariul filmului pornind de la poveste 

k. Cu personajele la picnic 

10. CE PUTEM FACE CU PASIUNEA PENTRU LECTURĂ? 

BIBLIOTERAPIE, RECENZOR, CRITIC LITERAR, AGENT 

LITERAR  

De fapt, ORICE! Orice perfomanță are la bază lectura! 
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1. DE CE SĂ CITIM? 

Plouă necontenit de trei zile. Toate jocurile au fost jucate și rejucate. 

Jucăriile și-au pierdut din interes și a apărut plictiseala. Ce poți face? 

Ei bine... citește.  

Ești părinte? Minunat! Oricât ai fi de obosit, o poveste te va scoate din 

stare,  ba chiar îți va oferi încredere, energie și curajul de a înfrunta o 

nouă zi în fața șefului sau a clienților, dacă ești antreprenor.  

 

Ce ai de făcut?  

 Caută un loc confortabil pentru tine și copilul tău; 

 Alegeți împreună cartea pentru lectură; 

 Priviți ilustrațiile și discutați pe marginea lor; 

 Reluați povestea și citiți textul; 

 Folosește intonația corespunzătoare; 
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 La final, întreabă-l ce personaj i-a plăcut? De ce? Cum s-ar 

modifica poveste dacă acel personaj ar fi acționat diferit.  

 Urmărind ilustrațiile adresați întrebări despre hainele 

personajelor, despre chipul lor și ce exprimă (tristețe, furie, 

bucurie, fericire, teamă); 

 Finalizează lectura cu întrebarea „Tu ce ai fi făcut dacă ai fi fost 

acolo, în carte?” și cu încurajarea: „E minunat să citești! Poți 

deveni personaj de poveste, poți descoperi lucruri interesante și 

îți poți face prieteni!” 

 

 

Ești adolescent? Vremea nu îți e de ajutor și ești nevoit să stai în 

casă? Nimic mai simplu! Ce te pasionează? Șahul? Caută o carte 

despre șah, poate o biografie și citește. Află cum alții au reușit să 

devină campioni. Ce program aveau? Cât timp alocau pasiunii lor?  

Ești pasionat de geografie? Aici poți găsi o diversitte de cărți. De 

la cele despre locuri, descrieri, la minunnatele jurnale de călătorie 

prin lume. Ce părere ai despre călătoriile pe jos sau cu bicicleta? 

Adevărate aventuri!  

Ești pasionat de pictură? Descoperă chinurile lui Van Goh, 

destăinuit în schimbul de scrisori cu fratele său. Și acesta este 

numai un exemplu.  

Ești pasionat de film? Citește o carte care a fost ecranizată, apoi 

vizionează filmul. Care ți-a plăcut mai mult? De ce? Argumente 

pro și contra. 
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Ești pasionat de modă și de machiaj? Ai atâtea cărți în acest 

segment. De exemplu mie îmi place povestea lui Coco Chanel, dar și 

altele. Caută și alege ce te atrage!  

 
 Este atât de frumos să citești! De ce? 

 Viața ta se va schimba radical în bine: te exprimi mai ușor, 

găsești rapid sinonime, antonime, paronimme. 

 Ai exemple de oameni care au reușit, deși au pornit de la 

nimic; 

 Mintea ta devine un laborator (sau magazin dacă te 

pasionează shoppingul) de idei și soluții, de imagini, care îți 

vor fi de folos în construirea viitorului sau când te aflii în 

impas; 

 Încrederea în tine va crește; 

 Stima de sine se va îmbogăți, având la îndemână modele de 

tineri care au reușit; 
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 Poți începe chiar o mică afacere pornind de la lectură: fie 

ateliere de lectură și creativitate cu copiii vecinilor, fie un 

schimb avantajos de cărți, fie o librărie pentru prieteni, fie 

scrii recenzii pe un blog sau site al unei edituri; 

 Nu te plictișești niciodată, pentru că poți alterna stilul 

literar; 

 Te simți bine fără să cheltuiești bani, fără să faci efortul de 

a te schimba de pijamaua atât de dragă, de a te deplasa prin 

mijloace de transport aglomerate; 

 Discută cu o editură ale cărți le preferi pentru a deveni 

„reprezentant literar”; 

  Vei fi apreciat de cei care iubesc cărțile și lectura; 

 Îți vei face mulți prieteni care au aceeași pasiune: lectura. 

Lectura este un prieten de nădejde, mereu prezent, indiferent de oră, 

de vreme și de starea emoțională.  

Lectura este cel mai iscusit medic! Vindecă sufletul și corpul! 

Lectura este cel mai ieftin mod de a te relaxa! Nu ai bani pentru a 

cumpăra o carte, nicio tragedie! Poți face abonament la bibliotecă sau 

poți împrumuta de la un prieten/coleg/cunoscut. În zilele noastre este 

atât de simplu să citești, poți citi în format pdf, direct pe telefon sau 

e-reader.  Cărțile în format pdf se găsesc gratuit pe anumite grupuri de 

cititori de cursă lungă, pe rețeau de socializare facebook.   

„Cititul mi se pare unul dintre lucrurile cele mai frumoase și bune pe 

care le poți face în viață. Omul care citește își asigură acces nelimitat 

la o infinitate de vieți și de aventuri. Prin urmare, dacă vrei să trăiești 

trei sute de mii de vieți într-una singură, pune mâna pe carte.” Radu 

Paraschivescu 
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2. CÂND CITIM UNUI COPIL? 

 

 

Cu siguranță ne întrebăm când să citim micuțului nostru, imediat 

ce s-a născut și l-am adus de la maternitate! Cred că așa sunt toate 

mămicile: ard de nerăbdare să își învețe copilul o mulțime de lucruri din 

primele zile de viață. Și nu este rău deloc!  

Vreau să vă mărturisesc că este bine să citim micuților noștri încă 

de se află în burtică! Da! Nu exagerez! E atât de bine să ne asculte 

vocea, să le povestim ce vedem în jurul nostru, despre cum arată 

camera lor, despre jucăriile care îi așteaptă, despre dragostea ce le-o 

purtăm și nerăbdarea de a-i îmbrățișa.  

  Apoi, le cumpărăm cărți textile, frumos iustrate și ne întindem 

lângă ei și le descriem ceea ce vedem. Putem cânta cuvintele, pentru a 

fi mai interesant și mai plăcut pentru ei.  

 Pe măsură ce cresc, le putem lua cărți din fetru cu activități și cu 

personaje ce se pot desprinde și să discutăm despre acțiunile cre sunt 

reprezentate: soarele care încălzește florile, iar acestea cresc. Copii 

care se joacă cu minge sau cu lopeți în nisip.  
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Trecem la cărți cu puțin text și numeroase ilustrații. La fiecare 

lectură, repetăm cuvintele, le despărțim în silabe, astfel încât micuților 

să li se întipărească în memorie.  

Dacă citim o carte despre mașini, ar fi bine să avem una-două 

mașinuțe pentru a demonstra cu ele culoarea, forma, alcătuirea. Dacă 

avem  o carte cu animale, ar fi frumos să avem un animal din pluș la 

îndemână. Lectura este mai atractivă și spectatorii la poveste sunt 

bineveniți. 

 În primii ani, este important să citim indiferent de momentu zilei. 

Dimineața, în parc. La prânz, înainte de somn. Seara, înainte de baie sau 

de somn.  

 Lectura îi va bucura și îi va ajuta să învețe cuvinte, să pronunțe 

cât mai bine și să aibă o preocupare. 
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3. RITUALURI DE LECTURĂ 

 

Lectura este o necesitate sau o modalitate de relaxare. Așa că, 

atunci când citim un curs sau o carte de dezvoltare personală sau ceva 

pentru școală sau serviciu, este indicat să stăm la birou, să citim cu un 

creion în mână, să luăm notițe.  

Când lectura este pentru relaxare, pentru plăcerea și bucuria 

sufletului, atunci se modifică lucrurile. Putem adopta diverse modalități 

de a citi: 

- Putem sta într-un fotoliu, adoptând o poziție comodă; 

- Putem sta întinși în pat, citind la lumina unei veioze; 

- Putem citi în parc, pe iarbă sau de ce nu, în acele chioșcuri cu 

băncuțe;  

- Putem să improvizăm spații speciale pentru lectură, gen corturi 

create din perne, mai ales dacă citim celor mici; 

- E indicat să avem la îndemână ceva de băut (apă, ceai, ciocolată 

caldă, cafea) pentru a nu ne întrerupe lectura; 

- Dacă citim celor mici, o carte de aventuri, putem să ne jucăm și să 

citim pe întuneric (tragem draperiile) la lumina unei lanterne. 

- Dacă ai o casă la țară, la bunici, poți citi la umbra unui copac (când 

este cald) sau pe prispă/în pod (un pod din acela locuibil și luminat 

natural).  

Fiecare carte citită într-un anumit loc mai deosebit (tren, în fața 

unui muzeu, la bunici) îți rămâne altfel întipărită în memorie.  
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Așadar, poți avea același ritual de lectură indiferent de anotimp, 

de locul unde te afli, sau din contră, îți poți adapta lectura la 

anotimp, la locul unde te găsești într-un anumit moment. Ca mamă sau 

antreprenor, poți citi la coada de la farmacie sau așteptându-ți 

copilul să iasă de la o activitate extrașcolară.  

Adesea, evit să conduc și prefer mijloacele de transport în comun 

pentru plăcerea de a citi. Dacă citesc 2-3 pagini și tot sunt fericită 

că am reușit! Totul ține de voință! 

Tot de ritual ține și ora la care citim. Sunt persoane matinale, 

care se trezesc la 5 dimineața petru a citi. Alții citesc la ora 

prânzului, poate chiar în timp ce servesc un sendviș. Cei mai mulți 

însă, citesc seara, înainte de somn. Este bine și nu prea bine, 

deoarece cartea te poate captiva atât de tare încât să amâni 

stingerea luminii până în zori. 

Indiferent ce ritual de lectură aveți, poate chiar în timp ce gătiți 

sau sunteți în taxi, nu vă sfiiți să citiți și să vă bucurați de acest 

privilegiu! 
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4. ARTICOLE ȘTIINȚIFICE 

 

Te întrebi probabil dacă glumesc sau îmi arde de glume! Scriu la 

modul cel mai serios. Când ai citit ultima dată un articol științific? Tu, 

domnule părinte sau tu, domnule educator. Mulți colegi din educație au 

început să citesc enorm, să se documenteze pentru a se adapta noilor 

mentalități și schimbări în sistem. Părinții citesc și ei dacă nu au încotro 

și lucrează în sănătate, în cercetare sau diverse domenii (arhitectură, 

design, etc.).  

De ce am abordat acest subiect de lectură? Este destul de 

pretențios, știu. Aveți dreptate. Însă, un medic român, provenit dintr-

un mediu modest, a început să scrie povești de medicină, pornind de la 

pacienții săi. Am să-i divulg numele. Este dr. Vasi Rădulescu, care a 

scris cinci cărți pornind de la meseria sa („Dragă inimă”, „Culorile 

uitării”, „Medicina povestită”, „Să-ți pui o dorință”, „O să te tragă 

curentu”). „Dragă inimă” și „Să-ți pui o dorință” le-am citit și le 

recomand cu drag și bucurie. Cel de-al doilea titlu poate fi citit foarte 

bine și de adolescenți. Sunt sigură că îi va ajuta să devină empatici cu 

cei suferinzi, mă refer la cei de vârsta lor.  

Și astfel, pornind de la un articol sau un diagnostic, ca să nu zic 

boală, au apărut cărți minunate, pe care vi le recomand dacă vă doriți să 

deveniți medici sau asistente sau pur și simplu dacă aveți de a face cu 

oameni care suferă de diverse boli.  
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Ce poate fi mai interesant decât să citești un articol științific, apoi 

să citești una sau două cărți din bibiografia de la finalul acestuia? 

Plecând de la lectura unui articol despre arhitectura unei zone din 

centrul unui oraș, poți să descoperi cum sunt amenajate apartamentele 

sau casele, apoi să citești despre influența punctelor cardinale asupra 

locuinței și câte și mai câte.  

Acum, îmi vine în minte „Cartea despre Hygge, arta daneză de a trăi 

bine”. Într-o țară în care întunericul domină câteva luni bune din an, 

locuitorii se bucură de familii, de o carte bună la căldura căminului, 

mulțumiți de ceea ce sunt, nu de ceea ce dețin.  
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Poate ați citit statistici prin presă din care reiese că românii nu 

citesc, că suntem pe ultimele locuri din Europa la cumpăratul de cărți și 

la lectură. Ei bine, haideți să ne gândim la haioasa carte pentru tineri 

„Cum să faci să nu citești” și să o dăruim tuturor copiilor care nu citesc 

(Charlie Joe Jackson este un băiat căruia nu îi place să citească, iar din 

această cauză are medii mici la școală. Din cauza mediilor mici, părinții îl 

pedepsesc, trimitandu-l în tabara Kartzulya pe timpul verii. Charlie Joe 

încearcă să își mărească mediile, primind puncte în plus. Acesta le cere 

puncte în plus profesorilor de sport,arte,teatru,engleză, 

matematica,spaniolă și științe. Charlie încearcă din răsputeri, dar tot nu 

obține zece la toate materiile.)  

Așadar, vă invit să citiți un articol și apoi să descoperiți cărți 

minunate pe tema acelui articol.  

 

 

5. BIOGRAFII 

Nu cred că există cititor sau om pe acest pământ care să nu aibă o 

minimă doză de curiozitate despre cum au trăit scriitori, artiști, 

regi, președinți, evrei care au supraviețuit unei vieți extrem de grele 

și alți oameni de succes.   

Așa că, au fost scrise numeroase biografii. Consider cccă este cea 

mai bună modalitate de a descoperi curajul, puterea și dorința de a 

merge mai departe spre a-ți îndeplini visul, când vei descoperi că 

nimeni din cei care au reușit nu au avut un drum lin. Pavat cu lapte, 

miere și bune intenții.  
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Biografiile pot fi autobibiografii când cineva își scrie propria viață 

cu umor sau dramatism, cum consideră. Biografiile pot fi scrise prin 

prisma altor oameni, copii, nepoți, prieteni foarte apropiați ai celui care 

vrea să lase o lecție de viață celor care l-au cunoscut sau care vor să îi 

urmeze meseria.  

 Îmi place foarte mult să descopăr viața scriitorilor, a 

compozitorilor celebri,  a oamenilor care au reușit să își creeze un 

viitor luminos porind de jos. Îmi place să mă întorc în trecut și să simt 

mirosul acelor timpuri, să închid ochii și să aud trăsurile, nechezatul 

cailor, motoarele primelor automobile sau să îmi imaginez croiala 

hainelor.  

Biografiile sunt clar exerciții pentru imaginație. Îmi închid ochii și 

îmi imaginez cum și-a scris povestea vieții Maria Tănase sau un 

fotbalist celebru Pele sau Maradona, o cântăreață renumită Eva Peron 

sau Madonna.  
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Încerc să îmi închipui cum arată locul în care scrie. Oare servește 

ceva? Poate un ceai sau un capucino.  Poate un biscuite sau pâine cu gem.  

Mă întreb cum este mai frumos și mai adevărată povestea unui om: 

scrisă prin prisma unui alt om, căruia îi împărtășești viața ta sau prin 

proprii ochi ai celui care își scrie/împărtășește viața pentru ca ceilalți 

să descopere că succesul nu vine la pachet. Nu ține de soartă, ci ține de 

ambiția pe care o ai, de cantitatea de timp, muncă și energie pe care o 

depui pentru a-ți îndeplini visul. 

Îmi plac foarte mult biografiile oamenilor simpli care au muncit 

pentru visul lor. Îmi plac poveștile copiilor care au reușit ăn diferite 

domenii, de la sport la fizică, de la muzică la actorie sau pictură.  

Te îndemn să cauți mulți oameni din domenii diferite sau numai 

cele care te atrag și să le citești poveștile biografice.  

Ai ales? Copii din India, din Iran sau din Alaska care au reușit să 

ajungă oameni super cunoscuți în domeniu în care au activat sau cum și-

au construit viața după un eșec.  

6. JURNAL 

Ce este un jurnal? Un caiet special în care gândurile se aștern în 

liniște sau cu zgomot, ca și cum ar fi niște picături de plaoie pe 

acoperișul casei în care locuiești.  

Nu cred că există copil care să nu fi auzit de „Jurnalul unui puști ” 

și de „Jurnalul unei puștoaice”, dar și de „Jurnalul Annei Frank” o 

fată evreică, ce a stat ascunsă, împreună cu familia sa mulți ani 

pentru a scăpa de nemți.  
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Povestea Annnei Frank este un adevărat succes literar, este o 

poveste despre curaj și optimism.  Fiecare copil, dar și adult, are 

nevoie de modele, de povești de viață, adevărate din care să învețe 

cum să aprecieze frumusețea fulgilor de nea, a petalelor unei flori, a 

curcubeului, dar și despre greutăți, puterea de a le depăși.  

Propun ca periodic, fiecare copil să aibă pe lista de lectură un 

jurnal al unui om care a reușit. Sunt foarte emoționante jurnalele 

copiilor crescuți în țări slab dezvoltate, unde fetele sunt considerate 

sclave sau copiii nu au acccces la educație.  

Mulți copii s-au aruncat cu nesaț asupra cărții „Jurnalul unui 

puști”, respectiv „Jurnalul unei puștoaice”. Sunt cărți grafice, cu un 

conținut informațional umoristic. Limbajul este pe alocuri „colorat”! 

De curând au fost create jurnale despre succes, recunoștință sau 

lecții de viață (chiar eu am lucrat la cel cu lecții de viață). Un jurnal 

este foarte util. Dacă are și întrebări care să ajute copilul să 

reflecteze la viața și acțiunile lui e și mai bine! Fiecare poveste, fișă 

completată sau colorată, vine cu valori incomensurabile pentru 

psihicul copilului. Recomand cu mare drag folosirea unui jurnal, în 

orice formă ar fi: simplă (o agendă nedatată sau un caiet) sau 

complexă (jurnal tipărit pe o anumită temă).  
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7. POEZII  

Copiii iubesc poeziile. De ce? Pentru că sunt muzicale. Au ritm și 

rimă, asemenea unui cântec.  

Pe măsură ce cresc și ei memorează versuri, memoria lor 

înmagazinează ca un burete zeci de cuvinte și chiar texte întregi. Câți 

dintre părinți nu știu încă poezii din copilărie precum „Cățeluș cu părul 

creț”, „Gândăcelul” și altele.  

E important să citim copiilor poezii din ce în ce mai complexe și să 

discutăm cu ei despre comparații și rime. Ar fi frumos să îi învățăm să 

descopere emoțiile din versuri, indiferent că este fericire, tristețe, 

singurătate, bucurie.  

Poeziile sunt bune prietene cu joaca! În copilăria fragedă fiecare 

animal, anotimp, jucărie are câte o poezioară dedicată. Așa, copiii 

înnvață mai ușor orice le-am explica. Încercați să le împărtășiți 

evenimente precum mersul la creșă, făcutul la oliță, mâncatul legumelor 

și altele printr-o poezioară haioasă și veți avea succes.  

Învățați-i să aprecieze poezia, să scrie urări celor dragi în versuri, 

să facă invitații la aniversări în rime sau chiar să compună versuri 

pentru cântece (e chiar o idee de afacere).  

Citiți împreunnă poezii ale poeților contemporani, dar și poeți clasici. 

Ar fi frumos să citiți pe rând câte o strofă sau chiar o poezie, să faceți 

un concurs de recitări.  

„Poezia este o rază de soare/ce se strecoară vioaie/În ale inimii 

sertare.” 
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8. TEATRU 

Cu siguranță copilul a urmărit o piesă de teatru la grădiniță (dacă nu 

și mai devreme o piesă de teatru senzorial sau interactiv). Când mai 

crește și a învățat să citească, putem lua un scenariu simplu, al unei 

piese de teatru pentru serbarea școlară și să citim cu cel mic (sau cu 

cei mici, dacă sunt frați, surori în familie) pe roluri.  

E atât de important să le prezentăm și partea de decoruri, ba chiar 

să încercăm să improvizăm cât mai mult.  

Nu se știe cum se dezvolta pasiunea pentru actorie sau scenografie 

sau regizor!  

Încercați să evidențiați fiecare etapă la maxim!  

Care este rolul preferat al copilului? De ce? Povestitorul cum arată? 

Cum ar vrea să fie costumul dacă ar interpreta un anumit rol? Creați 

costume din materiale reciclabile sau haine vechi. 

Piesa ar putea avea un alt final? Cum arată scena?  

Pe măsură ce cresc oferiți idei de piese de teatru. Poate „Romeo și 

Julieta” sau „Neguțătorul din Veneția” de Shakespeare sau orice 

altceva vi se pare potrivit.  

Testați toate genurile literare!  

Învățați-vă copiii să se bucure de orice lectură.  

Ridicați lectura la rang de artă! 
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9. ACTIVITĂȚI REALIZATE PORNIND DE LA CĂRȚI 

 

a.  Teatru: 

- desenează personajele care te-au impresionat în carte; 

- decupează-le; 

- crează un scenariu original sau inspirat din poeste; 

- crează decorul din diverse materiale reciclabile. 

b. Călătorii pe glob sau pe o hartă sau chiar într-un atlas 

geografic: 

- ai găsit în carte o țară, un oraș sau un continent, paote un munte 

sau o apă? 

- ia o hartă sau un glob pământesc sau un atlas și încearcă să le 

localizezi cât mai exact; apoi, continuă cercetarea despre tradiții, 

oameni care s-au născut sau au trăit pe acele meleaguri, plante și 

animale specifice zonei, drapelul (îl poți desena); 

c. Descoperă cuvinte noi  

- ai întâlnit cuvinte noi în carte? Cu siguranță da. Cel puțin unul! 

Notează-le și caută-le semnificația și sensul, apoi sinonimele; te vor 

ajuta în exprimare, în evitarea repetițiilor; 

- poți crea câteva propoziții cu ele pentru a e te familiariza cu sensul 

lor. 
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d.  Personajul preferat 

- nu e musai să fie  personajul principal!  

- scrie despre el: nume, calități, defecte, asemănări și deosebiri cu 

tine, argument pentru alegerea făcută: de ce a câștigat loc în inima 

ta. 

e. Meserii descoperite 

- care sunt ocupațiile personajelor din carte? 

- ce meserie ți-ar plăcea să înveți de la un personaj? 

f. Citatul preferat din carte 

- cu siguranță ai descoperit unul sau mai multe mesaje/citate utile 

pentru tine! 

- notează-le cu pixuri colorate! 

h. Date despre scriitor 

- recent am citit un articol foarte interesant și foarte bine 

documentat despre Zadie Smothie, o scriitoare de origine jamaicană 

( a scris „Dinți albi”) și stilul său vestimentar;  

- notează date despre autor; 

- descoperă alte cărți scrise de același autor. 
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i. Informații despre perioada istorică în care a trăit autorul 

(pentru scriitori clasici) sau cea în care se petrece acțiunea în 

carte 

- este o temă de cercetare serioasă; 

- vă rog să nu o treceți cu vederea; este indicată cititorilor cu vârste 

mai mari (12-18 ani și mai mult). 

j. Crează scenariul unui film pornind de la povestea citită 

- cum ar arăta un film realizat de la povestea citită? 

- scrie scenariul sau chiar trasnformă-l în bandă desenată. 

k. Cu personajele la picnic 

- scoate toate personajele din carte; fă-le fișe despre pasiuni, 

personalitate, dorințe; 

- unde le-ai duce pentru a discuta cu ele? Ce le-ai oferi de mâncare 

și de băut?  

- gândește-te la mesajele transmise direct sau indirect de 

personaje; 

- dezvoltă atenția la detalii; 

10. CE PUTEM FACE CU PASIUNEA PENTRU LECTURĂ? 

Lectura este preferată în detrimentul unui spectacol, plimbări în 

parc sau vizionarea unui film?  

Citești zilnic? Devorezi cărți la micul dejun sau în timpul nopții?  

Ce putem face dacă am căzut pradă acestei pasiuni binecuvântate? 
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Păi... putem deveni specialiști în BiblioTerapie. Ce este aceasta? Este 

o combinație între puterea psihologică a lecturii, storytellig și scrierea 

creativă. Acest triunghi datează din Grecia Antică, de pe vremea când 

Biblioteca din Alexandria era percepută ca locuri sacre cu puteri 

vindecătoare. Lectura a fost folosită pentru soldați, apoi de către 

medici în tratarea problemelor de sănătate mintală. Astăzi, are 

veleități diferite, de la lectură în închisori până în azile de bătrâni.  

Lectura înbunătățește orice viață.  

Puterea lecturii vindecă depresia, anxietatea, tulburările de 

alimentație (anorexie, bulimie) și problemele de comunicare (blocaj, 

bâlbâit). 

Benefiicile biblioterapiei sunt:  

 1. Identificarea cu personajele și viața acestuia (nu neapărat 

integral). 

 2. Eliberarea emoțiilor din interiorul nostru prin scriere creativă, 

discuții sau artă). 

 3. Conștientizare – descoperim problemele care ne frământă, le 

abordăm și le vindecăm. 

 

Cum ar fi să scrii recenzii și să câștigi din această activitate? 

Citește cărți și exprimă-ți păreri/impresii despre ele. Cui se 

adresează? Ce mesaj are? Crează-ți un blog! Participă la târguri de 

carte și oferă pliante cu cele mai inspirate cărți pe care oricine ar fi 

indicat să le citească. 
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Critic literar pentru o editură sau o revistă literară este o meserie 

nobilă pentru un cititor de cursă lungă. 

Agent literar  este ceea ce îmi doresc să devin și eu. Să citesc 

autori autohtoni în care cred cu tărie și să le promovez manuscrisele, 

apoi  cărțile și să stabilesc pentru ei interviuri, întâlniri cu cititorii, 

ateliere de lectură și creativitate în diverse locuri (școli, facultăți, 

librării).  

Acestea fiind scrise, am ajuns la finalul acestui ghid-manifest pentru 

lectură.  

Îți las câteva întrebări la care să răspunzi: 

 - Tu de ce citești? 

 - Care este momentul din zi în care te poți conecta la lectură? 

 - De unde îți iei cărțile? – librărie, bibiotecă, anticariat, prieteni cu 

împrumut; 

 - Care este genul literar care te prinde cel mai mult? 

 - Când și cui dăruiești cărți? 

 - Ce se întâmplă cu o carte după ce citești? 

 - Care este ultima carte citită?  

 - Îți iei notițe când citești? 

 - Care este cartea la care te-ai întoarce de sute de ori? 

 - Care este autorul cu stilul căruia te identifici?  

 - Te-ai gândit să scrii o carte?  

 


