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CE SUNT CĂRȚILE AUGMENTATE? 

Mihaela-Oana Niculescu, Bibliotecar CCD Prahova 

 

 

Tehnologia augmentată începe să își facă simțită prezența și în domeniul lecturii, 

anterior, fiind folosită în special în medicină, design, jocuri. 

Dar ce presupune acest proces de augmentare și în particular, ce este un a-book 

(carte augmentată)? Totul pornește de la plăcerea cititorilor de a răsfoi fizic cărțile, și se 

interconectează cu nevoia de acces la informația electronică, cu alte cuvinte de a împleti 

lectura în format clasic, tipărit,  cu universul multimedia, mult mai ofertant al 

INTERNETULUI. Trebuie amintit că primii pași în această direcție, s-au făcut încă din 

anul 1968, dar punerea la punct, dezvoltarea realității augmentate și transpunerea în 

practică, s-a desăvârșit în ultimii ani, pe măsură ce știința a evoluat la cote inimaginabile 

anterior, ce par mai degrabă, desprinse din domeniul științifico-fantastic. 

În prezent, University of Surrey din Marea Britanie, dezvoltă un proiect intitulat Next 

Generation Paper, coordonat chiar de către un român, dr. Radu Sporea: ” Noua 

tehnologie dezvoltată în laborator conectează cărţile prin AR (realitate augmentată) la 

resurse disponibile online.”(1) O persoană citește un material tipărit (beletristică, ghiduri 

turistice etc.) și se conectează la informații suplimentare – text sau imagini, pe aceeași 

temă, disponibile în mediul virtual. Practic, cartea tipărită devine un fel de ”telecomandă” 

pentru interconectarea cu mediul online. Cum ceva pe suport de hârtie, te poate ancora în 

universul online? Prin scanarea unui cod de bare aflat pe coperta cărții/ghidului, al unui 

semn de carte ”inteligent”, care scanate , te conectează cu informații virtuale, din aceeași 

categorie (texte online referitoare la cartea respectivă, la autorul acesteia, imagini care au 

legătură cu tematica în cauză): ): ”Cu ajutorul unui cod de bare fotosensibil, al unui semn 

de carte care incorporează tehnologia necesară, al unui monitor și cu o conexiune la 

internet, lectura se corelează, în timp real, cu alte surse care pot completa și îmbogăți 

conținutul oferit de carte. Practic, se va scana codul de bare de pe volum, ghid etc, cu un 

semn de carte electronic care conține tehnologie similară unui cititor de coduri de bare. Pe 

un ecran din proximitate – tv, laptop, smartphone sau tabletă, cu conexiune la INTERNET, 

vor apărea informații noi.” (2) 

1. https://rasfoiala.com/2022/08/12/inedit-cercetator-roman-conecteaza-cartile-tiparite-la-internet-prin-ar-

realitatea-augmentata.  

2. Idem 
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De exemplu, printr-o simplă scanare a unei imagini tipărite, sau prin trecerea cu degetul 

peste numele unui autor/personaj menționat în carte, cu ajutorul tehnologiei augmentate, se face 

identificarea în mediul virtual, a unor informații suplimentare privitoare la subiectul de interes. 

Atingem numele unui scriitor, într-o a-book (carte augmentată), și internetul ne oferă informații 

despre viața, opera acestuia, poze cu acesta, operele lui.  

Am preferat ca inițial, să explic aplicabilitatea și utilitatea realității augmentate în procesul 

lecturii și stimularea interesului elevilor față de aceasta, preferând ca definiția conceptului să o 

consemnez spre final: ”Realitatea augmentată este definită ca tehnologia și metodele care permit 

suprapunerea obiectelor și mediilor din lumea reală cu obiecte virtuale 3D folosind un dispozitiv AR 

și permit virtualului să interacționeze cu obiectele din lumea reală pentru a crea semnificațiile 

intenționate.”(3) 

Tehnologia amintită este deja,  foarte apreciată în literatura pentru copii, unde cei micuți au acces la 

imagini multimedia legate de poveștile pe care le lecturează. De asemenea, tehnologia augmentată 

poate fi aplicată, fiind de un real ajutor în explorarea lumii și dezvoltarea cunoștințelor, în domeniul 

geografic.  

Deja, editurile din România, s-au adaptat și cunoscut fiind apetitul 

celor mici pentru gadgeturi, au lansat pe piață, cărți folosind 

tehnologia realității augmentate, în special cu tematică de cunoaștere 

a mediului înconjurător, de prezentare a istoriei, geografiei, 

Universului: ”...tehnologia AR mărește eficiența și ajută la elaborarea 

unor lecții fascinante ce implică mult mai mult elevii în materie. 

Aceștia au oportunitatea de a explora subiectul și sunt încurajați să 

privească informația din mai multe puncte de vedere.  

3. https://www.androidsis.com/ro/Ce-este-realitatea-augmentat%C4%83. 
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Așadar, realitatea augmentată este deosebit de utilă pentru dezvoltarea gândirii critice și a 

abilităților de rezolvare a problemelor.”(4) 
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“Aleea scriitorilor”… la Școala “ Ion Câmpineanu” 
                                                                    

                                                                                                 Dumitrache Lavinia Elena –bibliotecar 

Școala Gimnazială”Ion Câmpineanu”,  Mun. Câmpina 

     După o perioadă în care totul a fost “altfel”, o perioadă de restricții, a venit vremea să ne 

bucurăm de activitățile de care ne era atâta dor,  de activități literare cu elevii școlii realizate  

în condiții normale.  

    Proiectul educațional interjudețean  “Aleea scriitorilor” s-a desfășurat în unitatea  noastră 

școlară începând din luna martie a acestui an. A debutat cu promovarea proiectului , con-

tinuând cu evaluarea inițială : “Vreau să aflu mai multe!” , ajungând astfel la etapa de creativi-

tate, imaginație și lectură. La această etapă au răspuns pozitiv copiii și cadrele didactice din 

trei clase. 

    La clasa I A elevii îndrumați de d-na p.î.p. Pascale Elena, au desfășurat o activitate întinsă 

pe mai multe etape, o activitate integrată sub titlul “Primăvara în versurile lui George Topîrce-

anu” . Activitatea a urmărit dezvoltarea deprinderilor intelectuale, a gândirii și imaginației, a 

capacității de exprimare corectă. Aceasta implică aspectele educative și estetice, stimularea 

gustului pentru lectură și apropierea de cărțile copilăriei.  

     În prima parte copiii au urmărit  prezentarea datelor biografice ale poetului,  un filmuleț cu 

casa memorială a acestuia  de la Nămăiești, jud. Argeș și au citit poezii din volumele poetului  

care au fost împrumutate de la biblioteca școlii. Au confecționat felicitări cu teme pascale, au 

ascultat versurile poeziei lui Topîrceanu pe acorduri muzicale. Elementul surpriză a fost re-
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      Elevii clasa I C, sub îndrumarea d-nei  p.î.p  Burada Mirela , au intrat în lumea scriitorului Bar-

bu Ștefănescu Delavrancea. Activitatea s-a desfășurat sub egida implinirii  a 164 de ani de la 

nașterea acestuia. 

     Activitățile au fost diverse pentru a se ajunge la scopul propus: “Cunoașterea, aprecierea și re-

spectarea valorii cărților”. Elevii au audiat textul “Bunicul”, însoțit de imagini, au citit și analizat 

un scurt fragment din text. Cuvintele necunoscute din textul citit au fost explicate, iar pe o fișă de 

lucru au redat conținutul textului pe baza întrebărilor.  

     Astfel, prin această activitate, copiii au făcut cunoștință cu scriitorul Barbu Ștefănescu 

Delavrancea  citind împreună , evidențiind importanța lecturii. 

    D-na p.î.p. Stoica Simona, clasa a IV-a B, tinând cont de dorințele elevilor, a propus în cadrul 

proiectului o activitate tip concurs. Anterior copiii au fost împărțiți în grupe și au avut ca sarcină 

citirea unui anumit volum sau anumite capitole dintr-un roman din opera autorului care le-a fost 

repartizat. Lista autorilor a fost completată de  : Ionel Teodoreanu- La Medeleni, Radu Tudoran- 

Toate pânzele sus!, Constantin Ghiriță- Cireșarii . 

     Concursul a cuprins citirea unui fragment din text  și o fișă de lucru cu un set de întrebări pe ba-

za celor citite . Elevii au participat cu mare interes la acțiune , constatându-se că bibliografia a fost 

parcursă de marea majoritate , răspunsurile date fiind corecte și complete, vocabularul folosit 

îmbogățit cu noi expresii frumoase. Răspunsurile au fost evaluate și recompensate cu diplome. 

    Activitatea a urmărit să dezvolte potențialul artistic și creativitatea elevilor, să stimuleze in-

teresul pentru lectură individuală și colectivă, cât și popularizarea personalităților culturale, a 

creațiilor literare românești.  
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                         Descoperind universul liric bacovian 
       
     Elena Ghiță, profesor limba și literatura română  
      Liceul Tehnologic Toma Socolescu, municipiul Ploiești 
 
 
 

 Participarea la Proiectul Educational Interjudetean Aleea Scriitorilor, etapa Creativitate, im-

aginatie și lectură împreună cu elevii clasei a X-a A de la Liceul Tehnologic Toma Socolescu, 

Ploiești, ne-a oferit ocazia unei activităti dinamice și creative, liceenii descoperind un autor cu care 

nu erau foarte familiarizați: George Bacovia și un univers poetic ce propune o nouă sensibilitate 

lirică. Lectura unor poezii din volumele Plumb, Scântei galbene, Cu voi…, Comedii in fond au sen-

sibilizat elevii care au descoperit un univers poetic de o mare forță de expresie. Am valorificat ma-

teriale electronice, platforme educaționale,  folosindu-ne de accesul la internet ce ne-a permis și 

proiectarea unor filmulețe despre viața scriitorului, inclusiv autorul recitându-și  textele,  (Ascultă 

vocea- radio România etc ), totul cu  mare impact asupra elevilor. Ei au aflat că meritul lui George 

Bacovia este de a scoate poezia românească de sub influența epigonismului  eminescian , 

producând,,ruptura de utopia romantică.” ( V. Fanache).  

 

             Discutiile libere au evidențiat faptul că Bacovia este influențat de gustul pentru satanic și  

morbid, de paradisurile artificiale de la Charles Baudelaire, picturalitatea și  efectele muzicale ale 

lui Paul Verlaine, Nevrozele lui M. Rollinat. Monocord, introvertit și  cu un bagaj lexical care im-

presionează nu prin bogație, ci prin repetare insistentă, acestea au fost câteva din trăsăturile de-

scoperite de elevi în cadrul activitătilor.  
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     O altă directie a dialogului a reprezentat-o  ,, atmosfera bacoviană” , ale cărei constante sunt dezolarea, 

ploile, arborii ,, cangrenati”, priviti ca elemente componente ale unui ,,peisagiu de mahala, de oras provin-

cial, intre cimitir si abator”. Universul cromatic a fost descoperit pornind de la afirmatia autorului insuși ,, 

Fiecărui sentiment ii corespunde o culoare”,cromatica  in creatia sa neavând statut de figurant, ci  de pro-

tagonist. Albul, negrul, griul, violetul ori galbenul isi impart mai toată poezia autorului  ,,Negru profund, 

noian de negru…/, Carbonizate flori, noian de negru/ Sicrie negre, arse, de metal/Vesminte funerare de 

mangal,/Negru profund, noian de negru…” ,, Amurg violet”, ,, Gri” . Gama de culori este restrânsă, con-

centrată pe câteva motive tipic simboliste: urâtul, plictisul, angoasa, monotonia, ele având corespondențe 

și in lumea instrumentelor muzicale. Produsele elevilor și implicarea lor în activități au fost expuse și 
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Poeţii sunt inima umanităţii… 
        Pastelurile – „poeme sublime”    VASILE  ALECSANDRI                 

                                                Elena Vasile, bibliotecar  
                                                 Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, municipiul Ploiești 

„Pastelurile sunt un șir de poezii, cele mai multe lirice, de regulă descrieri, câteva idile, toate însu-

flețite de o simțire așa de curată și de puternică a naturei, scrise într-o limbă așa de frumoasă, încât 

au devenit fără comparare cea mai mare podoabă a poeziei lui Alecsandri, o podoabă a literaturei 

române îndeobște.” …”   Titu Maiorescu 

          Noblețea literatului și omului politic Vasile Alecsandri  derivă din educația aleasă pe care a primit-

o și, mai ales, din simțămintele profund de curate care se revarsă în duioasele lui scrieri. 

 De o neasemuită frumusețe sunt pastelurile și poeziile populare. În ochii distinsului scriitor, natura este o 

ființă vie, care declanșează stări, emoții, sentimente. Omul și natura sunt o ființă, un tot întreg. Citindu-l 

pe Vasile Alecsandri, poți vedea cu ochii minții și a inimii toate tablourile pe care le prezintă în culori atât 

de vii.  

 Astăzi, când trecem din nou printr-o acută criză de frumos în exprimare, și, din păcate, frecvent și 

în literatură, vă îndemnăm să îl citiți pe marele scriitor, Regele poeziei, după cum îl numea Mihai Emines-

cu, și să vorbiți la fel de dulce, duios și poetic. cum o făcea bardul de la Mircești – omul cu inima de 

soare!       

                               

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
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E greu să faci un top, fiecare îşi are rostul la timpul potrivit. Şi ar fi păcat să nu-ţi placă toate în egală 

măsură. Aşadar, asezaţi-vă cât mai co- mod, pornim într-o 

călătorie de vis. Destinaţia – lumea ver- surilor despre natură!  

 

 

 

 

 

 

Natura se înfățișează în succesiunea anotimpurilor. Anotimpurile constituie un adevărat calendar al 

spațiului rural și al muncilor câmpenești, ele zugrăvind natura în cuprinsul unui an, iar în chip simbolic, 

cuprinsul unei vieți omenești. Anotimpurile vin și pleacă. ,,Pastelurile” lui Alecsandri contribuie la cuno-

așterea culturii românești  cu farmecul vieții rurale.         

      
  
 În continuare voi prezenta experienţa unei activităţi de animaţie culturală trăită în cadrul unei activ-

ităţi organizate cu elevii liceului,care - coordonaţi de bibliotecar Vasile Elena şi îndrumaţi de profesor de 

limba şi literatura română Matei Elena Alexandra - au fost motivaţi să descopere frumuseţea versurilor lui 

Alecsandri, să călătorescă în universul mirific al anotimpurilor descries de acesta,  observându-le trăirile și 

emoţiile  provocate de lectura poeziilor şi vizionarea  unei prezentări ppt. pe tema poeziei.  De asemenea, 

au  dat frâu liber imaginaţiei creând colaje din imagini ce au dat culoare activităţii dedicate poetului Vasile 

Alecsandri.  
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  Elevii s-au dovedit plini de entuziasm și curiozitate, implicându-se activ și înțelegând  că este 

un câștig pentru ei să-și dezvolte aptitudinile de lucru în echipă, valorificându-și în același timp cu-

noștințele literare, imaginația și creativitatea. 

 
                       „În Alecsandri vibrează toată inima, toată mișcarea compatrioților săi… Farmecul 

limbii române în poezia populară, el ni l-a deschis; iubirea omenească și dorul de patrie în limitele 

celor mulți dintre noi el le-a întrupat; frumusețea proprie a pământului nostru natal și a aerului nos-

tru el a descris-o…”   Titu Maiorescu 
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Lectura - o lecţie de viaţă 
 

                                                                           Clucerescu Carmen - profesor limba şi literatura română,  
                                                                            Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, municipiul Ploieşti 

 

 

 

Într-o lume în care noţiunea de liberă exprimare capătă diverse conotaţii, comunicarea devine un 

factor primordial al echilibrului social, căci, în amplul proces instructiv-educativ, lectura reprezintă una 

dintre cele mai eficiente căi de învăţare, reuşind să pună în mişcare gândirea şi imaginaţia elevului, să in-

cite la o serie de imagini şi idei, la reflecţii şi trăiri intense, la analize şi evaluări, la retrospecţii şi antici-

paţii. Intregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii educaţionale este reglementat de către pro-

fesorul-formator prin limbaj, fiindcă tot universul cultural gravitează în jurul comunicării, al discursului. 

Menţionez faptul că activitatea propusă cu tema -Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în 

opera marilor clasici- s-a derulat în colaborare cu dna bibliotecar Vasile Elena şi este inclusă în proiectul 

intitulat- Aleea Scriitorilor- Creativitate, imaginaţie, lectură. Elevii implicaţi au realizat un studiu de 

caz cu titlul- Prietenia dincolo de text- Eminescu, Slavici, Creangă, Caragiale; la finalul expunerii, ele-

vii au prezentat colaje ce reflectă universul artistic al fiecărui autor, particularităţi de structură şi com-

poziţie ale unor opere reprezentative, ce îmbină cele trei genuri literare- epic (Ion Creangă, Ioan Slavici), 

liric (Mihai Eminescu), dramatic (Ion Luca Caragiale). Copiii implicati au dat dovadă de spirit de echipă, 

originalitate şi creativitate, manifestându-şi dorinţa organizării unor activităţi similare. 

 O altă activitate derulată în colaborare cu dna bibliotecar Elena Vasile s-a desfăşurat alături de ele-

vii clasei a-IX-a E de la Liceul Toma Socolescu, intitulată- Personalităţi, exemple, modele- Martirii din 

temnițele comuniste. Par ticipanţii au realizat o dezbatere cu titlul – Suferinţa şi rostul ei-, la finalul 

căreia au fost expuse pagini de istorie românească; astfel, fiecare elev a prezentat în format letric sau 

P.Point activitatea unor martiri, precum: Aspazia Otel Petrescu, Pr.Ilie Lăcătuşu, Iustin Pârvu, Tache Ro-

das, Pr. Arsenie Papacioc, Valeriu Gafencu şi alţii. Activitatea a avut ca principal obiectiv- promovarea 

identităţii şi demnităţii naţionale, a valorilor istorice din perioada comunistă, elogierea martirilor care au 

luptat pentru libertatea naţională. 
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        Astfel, lectura va reda un mesaj artistic, un complex de stări afective, idei, semnificaţii şi valori, de-

venind o formă de comunicare interumană şi de modelare a personalităţii; cultivarea sensibilităţii prin  

lectură şi a capacităţii de receptare a vieţii, îndeplineşte o funcţie compensatorie a omului modern, care 

trăieşte într-un mediu, din ce în ce mai încărcat de tehnicitate şi artificialitate. 
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Interferențe literare avangardiste. Lectura...plictiseală sau interes al elevilor 
în postpandemie?!. 

 
                      Prof. Daniela -Mihaela ENE,  
      Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiești 
 
Într-o lume în care informatizarea a depășit toate graniţele şi în care tot mai puţini tineri trec pra-

gul unei biblioteci sau citesc, atragerea noilor generaţii spre minunata lume a lecturii , a cărţilor depinde  

de noi, de cadrele didactice. Organizarea unor activităţi literare informale  mi-a demonstrat, de-a lungul 

anilor, că poate constitui un prilej extraordinar de  atragere spre literatură şi a unor elevi „mai puţin sili-

tori”, dar extrem de creativi şi pasionaţi de fenomenul literar. Încercările mele au vizat, pe de o parte, 

deschiderea unor noi orizonturi literare dincolo de „dogma” programei şcolare, familiarizarea cu fe-

nomenele literare în ansamblu, contextualizarea lor și, pe de altă parte, oferirea unor modele din lumea 

literară  prin întâlniri cu scriitori contemporani sau vizionarea unor interviuri cu scriitori celebri. Con-

sider că activităţile de acest gen au avut efectul dorit  în rândul elevilor, deşi este întotdeauna loc de mai 

bine, mai ales in situația actuală postpandemică. 

 În anul şcolar 2021 – 2022, în cadrul Proiectului Educațional Interjudețean ,,Aleea Scriitorilor”, 

ediția a IV–a, mi-am propus să-mi îndrept atenţia, alături de elevii claselor a IX-a si a X a, și în 

colaborare cu colegele mele, prof. Clucerescu Carmen, prof. Dinu Elena și bibliotecar Vasile Elena,  

asupra unei teme mai puțin cunoscută elevilor: ,,Interferențe literare avangardiste. Lectura...plictiseală 

sau interes al elevilor în postpandemie?!.”Activitatea s-a desfășurat în cadrul Centrului de Documen-

tare și Informare, eu încercând să fiu  atât un liant între participanți,  cât și un bun organizator  al activi-

tăţii, prin stabilirea cât mai exactă a sarcinilor membrilor grupului de lucru format din ,,boboceii” clasei 

a IX- a, respectiv elevii din clasa a X -a,  în vederea atingerii  unui feedback  cât mai pozitiv și sincer  

din partea acestora! Am constatat în acest fel că elevii învăţau să lucreze în echipă, fiind motivaţi să îşi 

scoată la iveală abilităţile ascunse de la orele de curs, dar şi să se documenteze în legătură cu tema pro-

pusă. Prin activitatea intitulată ,,Interferențe literare avangardiste. Lectura...plictiseală sau interes a ele-

vilor în postpandemie?! realizată în colaborare cu colegele mele,  mi-am dorit să încerc pe cât posibil 

dezvoltarea unor relații de colaborare între elevi în spiritul formării unei culturi generale vaste, educării 

sensibilității elevilor prin lectură, dar cel mai important stimularea interesului elevilor pentru a citi 

independent din ce in ce mai multe texte variate, aidoma citatului  ,, nu-i alta zâbavă mai frumoasă și 

de folos în viața omului decât cetitul cărților” ( Miron Costin) și valorificarea cunoștințelor dobândite 

în cadrul următoarelor ore de curs. De asemenea, în cadrul activității desfășurate am incercat, pe cât 

posibil  la îndeplinirea obiectivelor propuse: deschiderea orizontului de lectură al elevilor prin 

înțelegerea raportului dintre realitate și ficțiune, a interferenței  literaturii cu alte arte și cu viața, 

formarea abilităților de înțelegere a fenomenului literar ,,avangarda’’ prin asimilarea unor cunoștințe 

umaniste, estetice, științifice. 

Activitatea organizată a fost accesibilă elevilor prin limbajul tranzitiv, ironie și umor, dar și prin 

dezvoltarea aptitudinilor artistice, creative. 
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Încadrată în proiectul ”Aleea Scriitorilor”, editia a IV –a , tema aleasă a fost un prilej pentru elevi 

de a ,, a face cunoștință, o scurtă incursiune la nivel virtual” cu interferențele literare avangardiste : slide-

show în care au fost inserate fotografii, imagini  cu reprezentanții  curentului avangardist  în diverse etape 

ale vieţii sale, imagini ale unor volume ale acestora , expoziția de carte ( opere ale scriitorilor avangardiști: 

Geo Bogza, Paul Eluard, Eugen Ionescu, Gellu Naum, precum și realizarea unei expoziţii cu  : caligrame, 

ilustrare de text și ,,cadavre exquis.”  

         
Realizarea unei expoziții : caligrame, ilustrare de text și ,,cadavre exquis” și  expoziția de carte 

(opere ale scriitorilor avangardiști: Geo Bogza, Sașa Pană, Ilarie Voronca, Paul Eluard, Eugen Ionescu, 

Gellu Naum). După ce anterior le prezentasem câteva texte poetice ale scriitorilor avangardiști,  ce ar fi 

putut fi recitate, elevii claselor a IX–a  și  a X-a au recitat în limba română, respectiv franceză, delectându-

ne și străduindu-ne, deopotrivă să fie o adevărată bucurie pentru publicul specializat şi nespecializat,  mai 

ales pentru , elevii bobocei”. Zâmbetele de pe faţa elevilor ne-au făcut să credem că au înțeles mesajul 

operelor recitate,  în timp ce urmărirea unor documentare cu și despre repezentanții avangardisti ( imagini, 

caricaturi; etc ) au scos la iveală faţa umană acestora, ceea ce i-a impresionat pe elevi fiind spiritul 

avangardist  și nonconformist al omului, precum şi preocuparea acestora  pentru alte arte: pictură,  muzică, 

sculptură , într-un cuvânt definitoriu ,, interferența ”. Astfel, dacă cei prezenţi (care nu au fost foarte mulţi 

pentu că spaţiul nu ne-a permis) vor împărtăși fiecare din experința trăită în cadrul activității  cu alti pri-

eteni, vor disemina informaţia obţinută, făcându-i măcar să caute  informații  (apelând la resursele digitale, 

tradiționale  despre curentul avangardist, reprezentanți ), cred că,  noi, cadrele didactice am câştigat cel 

puţin o luptă din război si un pas către era și lectura digitalizată, modernă. 
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Cu speranţa că vom avea puterea, motivaţia şi timpul să organizăm şi în  anul  şcolar următor 

asemenea activități literare, vă trimitem câteva mărturii ale bucuriei noastre. Impresiile elevilor despre 

activitatea intitiulată  ,,Interferențe literare avangardiste. Lectura...plictiseală sau interes a elevilor în 

postpandemie?!.” „Eu cred că activitatea desfăşurată în şcoală a fost una atât plăcută, cât şi benefică. Pe 

lângă scopul pe care cred că această activitate l-a avut la bază, şi anume de a deschide noi orizonturi 

spre frumos,creativitate, cunoaştere şi imaginaţie, aceasta ne-a demonstrat faptul că  poezia, opera 

avangardistă nu reprezintă doar cuvinte aşternute pe o hârtie, ci faptul că poti exprima sentimente, ideii, 

concepţii sub „o mască străină’’, cu ajutorul cuvintelor. Tot la această activitate, ascultând recitarea 

poeziilor avangardiste atât în română, respective franceză,  am observat cu câtă rapiditate pătrunzi în 

rolul poetului, identificându-te şi contopindu-te cu aceasta, trăind momente de euforie, uneori chiar 

comice.într-un cuvânt ,, trăind interferența literară”.  Aşadar, cărţile lirice sunt ca nişte corăbii încărcate, 

călătorind pe vastul ocean al vremii, citindu-le, descoperim lumea transpusă în versuri.” Prin partici-

parea la această activitate literară mi-am dat seama că iubesc poezia; dar, totodată, observ în atitudinea 

multora că interesul şi reflecţia mai profundă pentru poezie sunt destul de scăzute, şi asta doar datorită 

noului orizont informaţional creat de tehnica modernă.  
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                      GEORGE BACOVIA – CULOARE ȘI CUVÂNT 

 

        Huțanu Veronica Irina, profesor limba și literatura română, 

      Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, Ploiești 

 

 

În ediția de anul acesta a proiectului educațional interjudețean “Aleea Scriitorilor”, ne-am propus 

să provocăm imagianția și sensibilitatea elevilor, aducând în atenția acestora relația plină de emoție dintre 

cuvânt și culoare, manifestată în domeniul poetic. Ne-am oprit, în acest sens, asupra liricii simboliste ba-

coviene, Bacovia fiind un poet al sugestiei cromatice.  În prima etapă a activității, elevii clasei a IX-a C 

au vizionat, în cadrul cabinetului CDI al Liceului „Toma Socolescu”, documentarul “Muzeele Capitalei. 

Casa Memorială George și Agatha Bacovia”, realizat de TRINITAS TV, pentru a pătrunde în spiritul 

poeziei bacoviene. Activitatea a continuat cu prezentarea biografiei scriitorului de către elevii dornici să 

împărtășească cât mai multe detalii legate de viața scriitorului colegilor de clasă, fapt care a contribuit la o 

cât mai bună înțelegere a operei.  

În a doua parte, elevii au lecturat poezii bacoviene din cărțile puse la dispoziție de către doamna 

bibliotecar Vasile Elena, s-au organizat în grupe de lucru și au ales pentru fiecare echipă de lucru câte o 

poezie: Tabou de iarnă, Pastel, Aiurea, Liceu, Negru, Decor, Tablou de iarnă. Pe baza fiecărei opere, 

copiii au reprezentat prin culori imaginile artistice sugerate de versuri și au transpus în cuvinte emoțiile 

transmise de text. 

Elevii au descoperit prin lectura textelor un eu liric creativ, modern și puternic auto-reflexiv. Au 

realizat că este vorba despre un eu taciturn, solitar, trist, care modelează arhitectonic o natură urbană, o 

urbe marginală. Elementele componente ale acestui cadru (parcul, școala, abatorul etc.) au funcția 

exacerbată de rezonatori ai prezenței umane. Copiii au observat spectrul cromatic care creează imaginea 

de Purgatoriu. Astfel, s-au decodificat conexiunile dintre nuanțe și stările sufletești ale eului liric și au 

constatat că poezia nu este o pură reprezentare plastică, ci oferă o viziune emotivă asupra spațiului 

arhitectonic urban provincial.  

   Am folosit metoda desenului, deoarece aceasta dă posibilitatea copiilor să se exprime fără 

cuvinte, să traducă lumea lor interioară. Desenul e o formă de joc, folosind creionul elevul lucrează 

spontan asupra temelor fanteziei, dezvoltându-se psihic, inconștientul exprimându-se prin imagini. De 

asemenea, desenul are și o funcție narativă, prin el 

exprimându-se centrele de interes, emoțiile, preferințele 

adolescenților. Este un mod de exprimare liberă a 

realității interioare prin simboluri, așadar. 
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 Întreaga activitate a fost o modalitate de a ieși din limitele impuse de programa școlară, un 

mijloc modern de transmitere și dobândire de cunoștințe, fiind foarte bine receptată de către liceenii 

aflați în primul an al noului ciclu de învățământ. Feed-back-ul din partea elevilor a fost pozitiv, aceștia 

au apreciat lucrul în echipă, s-au bucurat de posibilitatea de a-și demonstra talentul creator prin desen 

și culoare și de a-și dezvolta, astfel, inteligența emoțională.  Așadar, se poate considera faptul că 

scopul acestui proiect a fost pe deplin atins, prin determinarea elevilor de a citi și de a descoperi, în 

urma lecturii, noi orizonturi ale literaturii noastre, dar și prin promovarea educației non-formale . 



21 

La pas pe ...Aleea Scriitorilor 
 

Năstase-Alexandru Clementina,bibliotecar  
Școala Gimnazială ,,G.E.Palade” Ploiești 

 
 

 ,,Cărţile sunt fluturi cu care zburăm prin propria noastră minte, sub bolta uriaşă a 
capului nostru. Niciun aparat de zbor nu te-a dus atât de departe.” (Mircea Cărtărescu) 

 

 

         In acest an școlar, am mai făcut un pas și popas spre cunoaștere, trăind emoții și experiențe 

noi, alături de scriitorii: Gianni Rodari, Alex Moldovan, Adina Popescu, Jeff Kinley și nu în ultimul rând 

Mircea Sîntimbreanu. 

          În urma analizei chestionarelor aplicate elevilor participanți în cadrul Proiectului ,,Aleea 

Scriitorilor”, a rezultat că elevii,  în marea lor majoritate utilizatori fideli ai bibliotecii școlare, au ales  

atât scriitori cunoscuți, cât şi necunoscuți. 

        În această ediție a proiectului, au participat 80 de  elevi, 3 cadre didactice și bibliotecarul 

școlii. 

                 Ne-am bucurat  să cunoaștem scriitori români contemporani, cum ar fi Alex Moldovan,  

autorul celebrei cărții pentru copii ,,Olguța și un bunic de milioane” , sau Adina Popescu. S-au discutat 

teme adiacente precum jazzul - pasiunea lui Alex Moldovan - , am realizat un blog inspirat de blogul 

acestuia, Bicicleta galbenă. Blogul realizat de elevii clasei a-VIa A, are  următoarea adresă:  https://

alexmoldovan192726398.wordpress.com.  

                    ” Și v-am spus povestea așa...”,  scriitoarea Adina Popescu, ne propune o călătorie în opt 

 povestiri, cu întâmplări  petrecute în perioada comunistă pe Calea Moșilor din București, văzută prin 

ochii de copil. 

         Următorul popas îl facem cu Gianni Rodari, scriitor italian, care ne îndeamnă să devenim 

copii, să inventăm ,,Povești la telefon”, folosind ca tehnică dinamica fanteziei. Rodari este unul dintre cei 

mai importanţi autori de cărţi pentru copii din secolul XX.  În 1970 i-a fost acordat Premiul Hans 

Christian Andersen. 

        Aventura continuă cu Jeff  Kinley,  scriitor englez care ne hipnotizează cu aventurile  

personajului Greg năzdrăvanul, care îi face clar concurență veșnicului Nică al lui Ion Creangă (observația 

unui elev).  

        Un ultim popas îl facem alături de Mircea Sîntimbreanu, îndrăgitul scriitor de literatură 

pentru copii, profesor de școală generală. Atras de lumea copilăriei și a școlii, Mircea Sîntimbreanu a 

lăsat moștenire o operă vastă, destinată celor mici, care ne reamintește mult doritele momente de respiro 

din ,,Recreația Mare”, în care elevii inventau jocuri, discutau probleme copilărești și bineînțeles plăcerea 

conversațiilor fără catalog.  
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 Elevii au citit, s-au documentat, au selectat informații despre viața și opera scriitorilor amintiți, au 

lucrat în grup sau individual la realizarea unor materiale cu tematică diversă care au promovat teoria 

inteligențelor multiple (literatură, desen, film). Au fost prezentate cărți ale scriitorilor, au fost realizate 

coperți de carte, personaje–Cepelică și Olguța fiind printre preferați, au fost făcute paralele între 

personaje și copii. Deasemenea copiii au lucrat cu diverse aplicații și s-au informat în legătură cu subiecte  

adiacente textelor, proiectul deschizându-le astfel perspectiva de cunoaștere și informare.  
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Prietenia în literatură 

 

Prof. Claudia Andreea Brînzescu 

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina 

 

„Nu merită să trăiești dacă nu ai un prieten bun”(Democrit) 

 

 

Bernard Morlino a publicat în 2015 un eseu care reunește cele mai puternice treizeci și cinci de 

prietenii literare. A fost surprins, în primul rând, de raritatea lor: „ermetici la prietenia adevărată, trei 

sferturi dintre scriitori se urăsc”, își amintește în introducerea cărții sale. 

În cazul scriitorilor, pe lângă rivalităţile inerente, dedicarea întregii vieţi scrisului conduce uneori 

la anumite legături pe care istoria literaturii le consemnează. Nu multe genii literare franceze au onorat 

acest motto, dar cei care au încercat prietenia nu au înșelat cu ea. Rousseau a parcurs kilometri pe jos 

pentru a-l vizita pe Diderot. La Boétie și Montaigne păreau să se prețuiască mai mult decât își prețuiau 

soțiile. Hugo a lăudat geniul lui Balzac și invers. Care sunt cele mai frumoase prietenii literare? 

Fosilizăm atât de mult marii scriitori ai trecutului în marmura gloriei, încât uităm uneori că erau 

bărbați. Pe măsură ce vedem chipurile inerte din manualele școlare, credem că ne aflăm în fața unor 

oameni fictive, aproape personaje din romane. Victor Hugo era în viață, ca tine și ca mine. Ar fi bine să 

le reamintim acest lucru elevilor de școală și de liceu pentru a-i inspira să se intereseze mai mult de 

literatură. 

Victor Hugo şi Balzac 

Victor Hugo este singurul dintre marii scriitori ai vremii cu care Balzac va avea o corespondență 

regulată. Cu siguranță cei doi bărbați au caracterele lor dar asta nu-i împiedică să dezvolte o anumită 

prietenie și o admirație literară mai mult sau mai puțin reciprocă. O prietenie care îl va împinge pe Hugo 

să vină să-l susțină pe Balzac la premierele pieselor sale care nu merg neapărat bine (Balzac nu este un 

mare tragedian); prietenie care îl va aduce pe Hugo lângă patul muribundului Balzac (Hugo este unul 

dintre ultimii oameni care l-au văzut pe Balzac în viață, îi este dedicat un pasaj izbitor din Choses vues , 

Hugo îi va oferi și un elogiu vibrant). În ceea ce privește admirația literară, nu este sigur că Hugo nu 

apreciază acum tragediile lui Balzac decât într-un mod politicos, așa cum Balzac, la rândul său, nu este 

întotdeauna foarte măgulitor față de opera lui Hugo (și în special de Ruy Blas). Acest lucru nu l-a 

împiedicat pe scriitorul din Tours să iasă din cursa pentru Académie Française în favoarea lui Hugo în 

1839; în schimb, în 1849, Hugo îl va vota pe Balzac. O relație cu suișuri și coborâșuri; Balzac îl acuză 

(pe nedrept?) la un moment dat pe Victor Hugo că ar fi sursa unei recenzii proaste, de aici această 

izbucnire balzaciană. 

La premiera lui Hernani, Balzac s-a numărat printre clica responsabilă cu reprezentarea 

apărătorilor artei moderne, ai artei libere împotriva susținătorilor literaturii clasice. Cu cohorta de artiști 

de avangardă, Balzac a stat în fața intrării în Comédie-Française pentru a arăta încurajare lui Victor 

Hugo. În acea zi istorică care a fost numită „Bătălia de la Hernani”, Balzac a primit o tulpină de varză 

aruncată în față de un adversar care credea că camera lui Richelieu trebuie să rămână bârlogul artei 

clasice [.. .].  
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Solidaritatea dintre cei doi prieteni va fi în ordine în timpul încercărilor de alegeri pentru 

Academia Franceză. Revendicând un fotoliu, Balzac s-a retras în timpul uneia dintre candidaturile lui 

Victor Hugo, dar a fost o ispravă degeaba. Ales la 7 ianuarie 1841, ocupantul scaunului 14 a muncit din 

greu pentru ca prietenul său Balzac să fie ales în cel al regretatului Chateaubriand. În ciuda voinței sale, 

Hugo nu a reușit să convingă adunarea „paltoanelor”, iar Balzac a strâns doar patru voturi împotriva a 

douăzeci și cinci atribuite lui Paul de Noailles. 

Antoine de Saint-Exupéry-Jean Prévost- Léon Werth 

Prietenia este o plăcere care se împărtășește mai ales între două persoane. Jean Prévost și Léon 

Werth aparțin biografiei lui Saint-Exupéry. Fără ei, călătoria lui nu ar fi fost aceeași. Acești trei și-au 

petrecut timpul distrându-se, dându-și totul unul altuia. S-au văzut de parcă ar fi fost întotdeauna ultima 

dată. Toți trei aveau un singur scop: să-i facă bine prietenului. 

Micul Prinț este dedicat lui Léon Werth „Îmi cer scuze copiilor pentru că am dedicat această carte 

unui adult. Am o scuză serioasă: acest adult este cel mai bun prieten pe care îl am din lume. Mai am o 

scuză: acest adult poate înțelege, chiar și cărți pentru copii. Am o a treia scuză: acest adult locuiește în 

Franța, unde îi este foame și frig. Chiar are nevoie să fie consolat..." 

Acestea sunt primele cuvinte din ceea ce este probabil cea mai lungă și mai emoționantă dedicaţie 

scrisă vreodată. Léon Werth, prietenul său evreu, fost soldat în Marele Război, a fost vânat de regimul de 

la Vichy și de Gestapo. Saint-Exupéry, copleșit de situația dramatică a lui Werth, a scris Lettre à un otage 

în cinstea sa, conținând multe izbucniri amicale care fac din Saint-Exupéry romancierul prieteniei. „De 

aceea, prietene, am atâta nevoie de prietenia ta […]. Pot să intru acasă fără să mă îmbrac în uniformă, fără 

să mă supun recitării unui Coran, fără să renunț la nimic din patria mea interioară […]. Trebuie să merg 

acolo unde sunt pur [...] Prietene, am nevoie de tine ca un vârf unde să putem respira » 

Zola et Cézanne 

„Dragul meu Emile. 

Tocmai am primit L'Œuvre, pe care mi l-ai trimis cu amabilitate. Îi mulțumesc autorului cărții 

Rougon-Macquart pentru această bună mărturie a memoriei și îl rog să-mi permită să-i strâng mâna în 

timp ce mă gândesc la vechii ani. Toate ale tale sub impulsul vremurilor care au trecut. » 

Datată 1886, această scrisoare este ultima adresată de Paul Cézanne lui Émile Zola, marcând 

sfârșitul unei prietenii formidabile, care a debutat treizeci de ani mai devreme. De ce? În L'Œuvre, al 14-

lea roman din saga Rougon-Macquart, scriitorul povestește soarta unui „mare pictor eșuat”, un „om 

neputincios, incapabil să ridice o figură în picioare, în ciuda mândriei sale” și care, rupt de disperare, a 

ajuns prin a se spânzura de scara atelierului său. 

În personajul  Claude Lantier, descris „cu barba lui puternică, cu capul mare, cu gesturile 

sălbatice”, pictorul din Aix și-a recunoscut trăsăturile. Iar el, eternul respins al Saloanelor de pictură, cel 

al cărui geniu nici un critic nu l-a putut încă depista, este profund învinețit de această acuzație. Șocat. 

Negustorului său de artă Ambroise Vollard i-a spus, mult timp după aceea, bătând ca un surd pe pânza 

lui: „Nu te poți aștepta de la un om care nu știe să spună lucruri rezonabile despre arta picturii; dar, în 

numele lui Dumnezeu, cum îndrăznește să spună că un pictor se sinucide pentru că a pictat un tablou 

prost? Când o pictură nu este făcută, o ardem și începem alta. » 
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În 1906 la Aix, în timpul inaugurării unui bust al lui Zola, care murise cu patru ani mai devreme, 

bătrânul pictor devenit în sfârșit celebru, nu și-a putut reține lacrimile. Cel care nu și-a văzut prietenul 

de douăzeci de ani, va începe să plângă, în mijlocul publicului, ca un copil. Toate pentru dragul său 

Émile, „sub impulsul vremurilor care au trecut”. 

Prietenia, ca și dragostea, este un dar al vieții, dar nu cade din cer prin magie. Este atât de rar 

încât ne place să ne lăudăm cu prietenii care nu există. 

Prieteniile literare străbat secolele, dar sunt închise în cărți care nu se mai citesc. 
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Viziunea asupra lumii și a femeii  in romanul Preludiu de Ileana Vulpescu 

 
Prof. Claudia Georgescu  

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina 

 
 
 
  „Preludiu”, o scriere care povestește niște vieti, descrie întâmplări și personaje luate din realitate, 

este ultimul roman al scriitoarei Ileana Vulpescu, născută pe 21 mai 1932, în Bratovoești, județul Dolj, 

absolventă a Facultății de Filologie a Universității din București, în 1958, soția poetului și traducătorului 

Romulus Vulpescu, membră a Uniunii Scriitorilor din România, din 1972.   

 Viziunea despre lume și femeie în această operă este o experiență a oricărui cititor, pentru că 

„vocea” protagonistei Lidia Busuioc povestește viața sa, din perspective femeii ajunse la vârsta de optze-

ci de ani, care  își  strigă durerea, „Lidia nu se gândise niciodată la sinucidere, dar își dorea moartea: „ Ca 

să nu mai știu, ca să nu mai știu”,  întărește valorile morale, „ dacă am să mă mărit am să fiu o nevastă 

fidelă”, „am fost totdeauna o pacifistă”, „ e greu să deosebești manipularea de adevăr”, accentuează 

ideea trecerii ireversibile a timpului care este „cel mai bun vindecător și cel mai bun partener al uitării”  

și viziunea despre moarte „ când ți-ai dat ultima suflare nu mai ai nevoie de nimic”; „ cred că oricât de 

grea ne-ar fi viața, fiecare fibră ne este înfricoșată de sfârșit”, „ despărțirea de viață – cel mai greu exa-

men”. 

  Lidia Busuioc crede în destin, chiar și lucrurile mărunte țin de destin, își face datoria față de 

viață și față de semeni, și profită de ocazia de a fi ferictă, fericirea nefiind o certitudine, pentru că ferici-

rea ei nu coincidea cu fericirea altora, cu toate acestea „ocazia” era creată de ea, ocazia de a fi „ mâ-

ngâiată, sărutată, iubită, de a insemna ceva pentru cineva măcar un ceas” și este adepta unei prietenii în 

care trădarea  este neacceptată, nici măcar atunci când își face apariția iubirea: „cu oricine să mă-nșeli, 

dar nu cu prietenele mele” 

 Cu toate acestea, consider  că cea mai mare parte a romanului se axează pe o poveste de dragoste, 

dragoste la prima vedere, intre Lidia Busuioc, o tânără de douăzeci și trei de ani, inginer chimist, și Vla-

dimir Vizanti, inginer, șeful femeii, în vârstă de patruzeci de ani: „ când li se întâlniseră prima oară 

privirile Vladimir uitase să respire (…) și-n ochii fetei se topise ceva”, o lecție despre iubire, pasiune,  

iertare, acceptare, interes, despre a fi iubită, amantă, dar nu nevastă, despre puterea femeii de a nu încer-

ca să destrame o căsnicie sub nicio formă, „ să nu strici cuib de pasăre, nici casă de om” , ci mai degrabă 

să-și păstreze momentele unice și fericite cu bărbatul iubit, o temă de reflectat asupra faptului că ar trebui 

„ să fii pregătit mereu să pierzi ce ai mai drag”.  

 Fără indoială cu atâtea principii legate de viață  despărțirea celor doi este iminentă: „ despărțirea 

e sfâșietoare, în special atunci când nu ai ce să-i reproșezi celuilat, dar, cu siguranță, acesta-i secretul 

unei mari iubiri,” dragostea e perfectă atunci când iubești fără nicio condiție, când disponibilitatea e to-

tală, fără condiții.  
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 Femeia este un model de dragoste părintească, relația cu părinții, învățători la sat, rămași fără 

avere, în perioada comunismului, accentuează firea fetei, pentru care mama reprezintă universul 

copilăriei, greutățile vieții mamei sunt preluate prin gesturi, gânduri, trăiri de  fiică, faptul că  plecarea  

din sat a zdruncinat  aspirațiile mamei care o voia soție de preot, o macină. Femeie crescută cu mentali-

tatea că trebuie să stea lângă un bărbat toată viața și că bărbatul trebuie să facă primul pas într-o relație, 

o determină pe Lidia cu lacrimi în ochi să-l părăsească pe bărbatul căruia îi oferise trei ani din viață, 

pentru că acesta se dovedește indiferent la amărăciunea și disperarea ce o cuprinse după moartea tatălui.  

Faptul că a studiat la București, la Facultatea de Chimie, a muncit și a devenit șefă de promoție, nu  a 

compensat durerea și aspirațiile mamei bolnave.    

 Relațiile cu bărbații din viața ei se dovedesc destul de șubrede, deoarece atunci când partenerii 

au valori diferite se îndepărtează. Indiferența, orgoliul, mediul din care provin, „vorba rea care nu se 

șterge cu nimic” sunt toate mărturii care o determină pe Lidia să se despartă de Dinu.  

 „Trăiește clipa, e un îndemn la bucurie, la uitare de sine, la extaz” , iar Vladimir reprezintă acest 

îndemn, pentru că un bărbat însurat își poate dovedi afecțiunea față de o altă femeie, decât a lui, în clipe 

ce par o veșnicie, dar fragilitatea  relației face ca sufletul femeii să fie sfâșiat de durere. Vladimir a fost 

omul care nu s-a potrivit cu așteptările Lidiei, cu toate acestea nu se poate să fie incriminat pentru asta.  

Dragostea „ nu cunoaște demnitate, nici moralitate”, ceea ce oferă ea e mai presus de virtuți sau de val-

ori, e mai presus de oameni, mai presus de moarte, e totul simplu și complex deopotrivă, dragostea inalță 

omul, dar il și face vulnerabil.  

 Cea mai mare bucurie ar fi dacă în momentul în care nu mai iubești un om, viața să aibă scenari-

ul scris astfel încât să nu mai întâlnești omul acela nicicând și niciunde, să rămână doar în amintire.  

 Părerea Lidiei, ajunsă la vârsta de optzeci de ani despre bărbații care „își refac viața” cu femei 

mult mai tinere, „care chiar se cred iubiți de cele care le-ar putea fi nepoate” dezvăluie concepția omului 

trăit la țară, într-o perioadă conservatoare și tradiționalistă,  în ideea că bărbatul ar trebui sa aibă o anu-

mită decență, la fel și femeia.  

 Fie că a fost Dinu, stare de indrăgosteală ce a durat trei ani, de reținut, starea de indrăgosteală e 

diferită de cea de iubire, nu iubeștii când esti indrăgostit ori Vladimir, iubirea la prima vedere, care 

rămâne iubire pe tot parcursul ei sau profesorul Fabert,  iubire ca necesitate trupească și sufletească după 

o altă iubire,  Lidia se bucură de destin și nu încearcă să-l schimbe. Fie căsătoria cu Dinu „ o simplă for-

malitate care o incadra într-o categorie socială” ori divorțul de Dinu, „ o piatră pe care mi-o luam de pe 

inimă” sau  relația cu Giani, toate rămân amintiri, doar bătrânețea e povară atât pentru suflet, cât și 

pentru trup, căci bătrânețea nu are decât patru mari tovarăși „ cartea, telefonul, radioul și televizorul”, nu 

mai există puterea de a râde nici măcar la comedii,  și vine  la pachet cu faptul că „ orice om, străin sau 

apropiat incomodează un cuplu,, fie tânăr sau bătrân”, văzându-se singură și bătrână, Lidia le face testa-

ment pe apartament unor nepoți, care ar avea nevoie de mai multă intimidate, pe de o parte, iar pe de 

alta, care se bucură de existența bătrânei mătuși, deoarece au asigurate cheltuielile casei.  
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 De asemenea, eroina conchide că distanța dintre oameni, „fie în kilometri, fie în timp”, schimbă 

atât firea omului, cât și relația dintre oameni, percepția asupra vieții, iubirii, timpului, prieteniei, devin 

neînțelese de partener, fie el prieten sau iubit, atunci când se trăiește în medii diferite. 



29 

 
Roald Dahl – scriitorul copiilor de toate vârstele 

 
         Dragomir Cătălina, bibliotecar 
        Colegiul ”Ferdinand I”,  com. Măneciu 

 

 
Roald Dahl a fost un autor britanic pentru copii care a făurit povești de renume mondial pre-

cum Matilda, James and the Giant Peach şi  Charlie and the Chocolate Factory. Lucrările sale sunt re-

numite pentru creativitate și originalitate, iar cărțile sale au fost vândute în peste 250 de milioane de ex-

emplare în întreaga lume.  

 

 

 

 

Indiferent dacă ești bibliotecar, profesor sau învăţător, este o oportunitate excelentă pentru a le 

povesti copiilor despre Roald Dahl și despre viața acestuia. Roald Dahl a fost un spion, un pilot al aer-

onavelor de luptă, un istoric al ciocolatei și un inventator medical! Putem spune că este un scriitor pe gus-

tul tuturor copiilor și care bifează toate căsuțele imaginației acestora. 

Născut în Llandaff, Țara Galilor, la 13 septembrie 1916 din părinți norvegieni, Harald Dahl și Sofie 

Magdalene Hesselberg, Dahl a fost numit după Roald Amundsen, norvegianul care fusese primul om care 

a ajuns la Polul Sud cu doar patru ani mai devreme. Un început eroic în viață. Dar primii săi ani au fost 

devastați de moartea tragică a surorii sale mai mari, Astri, care a murit de meningită în 1920, când avea 

doar 7 ani. Tatăl lui Roald a fost atât de trist, încât s-a îmbolnăvit de pneumonie și a murit câteva 

săptămâni mai târziu. 

Dorindu-și binele pentru singurul ei fiu, mama acestuia l-a trimis la internat - mai întâi la St Peter's, 

Weston-super-Mare; apoi, în 1929, la Repton - unde mai multe evenimente bizare și memorabile vor fi 

povestite ulterior în Boy. Elevii de la Repton au fost invitați la probe de ciocolată, o amintire care și-a 

lăsat amprenta de-a lungul vieții sale, inspirându-l pe acesta să scrie Charlie și Fabrica de Ciocolată. 

După terminarea studiilor, profitând de pofta sa de călătorie, a plecat mai întâi în Canada, apoi în 

Africa de Est, unde a lucrat pentru o companie petrolieră până la izbucnirea celui de-al Doilea Război 

Mondial. S-a înrolat în Royal Air Force la 23 de ani. 

În septembrie 1940, Dahl a suferit răni grave la cap, nas și spate când Gladiatorul său a aterizat în 

deșertul occidental. După șase luni de recuperare, a revenit la acțiune, participând la Bătălia de la Atena. 

Mai târziu, după o misiune la Washington, a furnizat informații pentru MI6 (serviciul de spionaj extern al 

Marii Britanii). 

În 1953, Roald Dahl s-a căsătorit cu actrița americană, Patricia Neal, cu care a avut cinci copii. Au 

divorțat după 30 de ani, iar mai târziu s-a căsătorit cu Felicity „Liccy“ Crosland, care a promovat 

moștenirea Roald prin fundația de caritate pentru copii Roald Dahl Marvelous, dar și The Roald Dahl 

Museum și Story Center. 
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În 1960, Roald a contribuit la inventarea supapei Wade-Dahl-Till, determinată de necesitatea de a 

atenua rănile la cap suferite de fiul său după un accident din New York. 

După toată această perioadă a urmat o explozie de energie literară: în 1961 a fost publicat James 

and the Giant Peach în SUA, urmat de Charlie și Fabrica de Ciocolată. Roald a scris apoi scenarii 

pentru hit-ul James Bond - You Only Live Twice și Chitty Chitty Bang Bang, precum și romane pentru 

adulți, de exempluKiss Kiss. Fantastic Mr. Fox a fost publicat în 1970, cu un an înainte de lansarea 

filmului Willy Wonka and the Chocolate Factory. Restul deceniului a văzut publicarea multor alți 

clasici, inclusiv Danny Campionul Lumii, Crocodilul Enorm și Unchiul Meu Oswald. 

Roald s-a bucurat, de asemenea, de un succes enorm la televizor. După ce i  

s-au spus poveștile în șase episoade ale premiatului serial american Alfred Hitchcock Presents, Tales of 

the Unexpected a participat la mai multe serii între 1979 și 1988 în Marea Britanie. 

La începutul anilor 1980 a publicat Twits, Revolting Rhymes, The BFG și The Witches. Au urmat 

două cărți autobiografice: Boy, în 1984 și Going Solo, în 1986. Matilda a fost publicată în 1988, Esio 

Trot în 1990 și, în cele din urmă, în 1991, a venit deliciul postum al The Minpins. 

Roald Dahl a murit la 23 noiembrie 1990, la vârsta de 74 de ani, din cauza unei infecții. A fost 

înmormântat în biserica parohială Sf. Petru și Sfântul Pavel din Great Missenden - Buckinghamshire, un-

de astăzi Muzeul și Centrul de Povestiri Roald Dahl își continuă misiunea extraordinară de a uimi, a 

emoționa și a inspira generații de copii și părinții lor. 

Printre cărțile scrise de Roald Dahl, cu titlurile lor în limba engleză, amintim: The Gremlins; James 

and the Giant Peach; Charlie and the Chocolate Factory; Kiss Kiss; Fantastic Mr. Fox; Danny the 

Champion of the World; The Enormous Crocodile; My Uncle Oswald; The Twits; Revolting Rhymes; 

The BFG; The Witches; Boy; Going Solo; Matilda; Esio Trot; The Minpins; George's Marvellous Medi-

cine; The Magic Finger; The Giraffe and The Pelly and Me; The Minpins; The Vicar of Nibbleswicke. 

De ce sunt importante cărțile lui Roald Dahl? 

Poveștile lui Roald Dahl sunt importante deoarece, adesea, sunt scrise din punctul de vedere al unui 

copil, făcând lucrările sale accesibile și ușor de înțeles pentru copii. De asemenea, apar adesea printre 

personaje, adulți răi, care urăsc sau disprețuiesc copiii și cel puțin un adult bun care îi ajută pe copii. 
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Un fapt interesant despre cărțile lui Roald Dahl este că acestea tind să includă un sens subiacent 

cald. De regulă, mesajul este acela că binele va birui întotdeauna. De exemplu, Matilda demonstrează că, 

deși este doar o fetiță, aceasta poate fi puternică și poate lupta pentru ceea ce ea crede. În mod simi-

lar, The Twits promovează mesajul că gândurile bune strălucesc pe chipul nostru ca razele solare și te ne 

arătă întotdeauna mai minunați. 

Aceste mesaje inspiratoare oferă exemple binevenite de moravuri pentru copii de învățat și aplicat, 

în același timp ce le arată o altă perspectivă despre lumea din jurul lor. 

În fiecare an îl sărbătorim pe Roald Dahl în data de 13 septembrie, de ziua lui.  

Informaţii interesante despre Roald Dahl: 

Roald Dahl își scria cărțile doar în creion și pe hârtie de culoare galbenă. 

Cărțile lui Roald Dahl au fost scrise într-o colibă din grădina sa. 

A fost pilot de avioane de luptă (Hurricane) în al doilea război mondial. 

Dulciurile sale preferate erau ciocolata și gobstoppers (bomboane multicolore), așa cum au fost 

prezentate în Charlie și fabrica de Ciocolată. 

Roald Dahl a inventat peste 500 de cuvinte noi în poveștile sale. 

Multe dintre personajele sale se bazau pe oameni pe care îi cunoștea în viața reală! 
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ALEEA SCRIITORILOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ„H.M. BERTHELOT” PLOIEȘTI 

 

prof. înv. primar Elena Nan 

Școala gimnazială „H.M.Berthelot”, Ploiești  

 

Proiectul educațional „Aleea Scriitorilor” a ajuns și la școala gimnazială „H.M.Berthelot” din 

Ploiești prin activitățile desfășurate cu elevii clasei a IV-a C. 

Proiectul a fost coordonat de către dna bibliotecar Carmen Mușat, în colaborare cu dna prof. 

pentru învățământul primar Elena Nan și a avut ca scop familiarizarea elevilor din ciclul primar cu 

scriitori români din Epoca Marilor Clasici: Ion Creangă și I.L.Caragiale. 

Activitatea „Să-l cunoaștem pe d-l Caragiale” a avut ca obiective cunoașterea operei, a unor 

aspecte biografice ale autorului ale cărui copilărie și adolescență are strânsă legătură cu județul Prahova, 

precum și accentuarea rolului comportamentului moral – civic ce presupune a fi respectuos, civilizat, 

generos, cinstit, amabil, tolerant etc., valori pe care prozatorul le cultivă în operele sale. 

În urma vizionării schițelor „Vizită” și „D-l Goe” au fost discutate și interpretate modelele de 

comportament moral-civic, evidențiindu-se câte o trăsătura caracteristică a personajelor: proasta creștere 

a lui Ionel și a lui Goe, incapacitatea dnei Popescu și a celor trei dame de a-și educa fiul/nepotul, 

obrăznicia cultivată din răsfăț. 

Activitatea a avut un dublu impact asupra elevilor. În primul rând, l-au cunoscut pe I.L.Caragiale 

– un observator lucid și ironic al societății românești din vremea lui, un excepțional creator de tipuri 

umane, un scriitor realist și cu un profund spirit moralizator. Un al doilea efect s-a produs în urma 

identificării principalei trăsături a personajelor aduse în prim plan și a modului în care aceasta s-a 

manifestat (lipsa de respect  a lui Goe/ Ionel). Copiii au concluzionat  că respectul este o valoare morală 

care se manifesta în multiple feluri. Astfel, respectul înseamnămanifestarea în manieră politicoasă și 

amabilă în relațiile stabilite cu ceilalți, fiind observabil în modul în care o persoană se exprimă verbal și 

acționează, prin acesta arătând înțelegere, corectitudine, punctualitate și grijă pentru sentimentele celor 

din jur. 

Activitatea „Ion Creanga – creatorul copilăriei veșnice” a fost structurată în doua ore, astfel: în 

prima parte, elevii au intrat în contact cu scriitorul  Ion Creangă, aflând informații generale despre viața 

și activitatea literară, și nu numai, a acestuia.  

De asemenea, copiii s-au delectate urmărind fragmente din ecranizarea romanului autobiografic 

„Amintiri din copilărie” („La cireșe”, „La scăldat”, „Caprele Irinucăi”). 

Pentru următoarea ora („Copilăria în cuvinte și culoare”), elevii au realizatscrieri creative pornind 

de la citatul „Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred că au fost toți copiii, de când lumea asta și 

pământul”, și au prezentat o expoziție de pictură cu tema „Copilăria prin ochi de copil”. 

Activitatea a avut ca obiective cunoașterea operei scriitorului Ion Creangă și conștientizarea 

importantei copilăriei ca etapă definitorie pentru evoluția ulterioară a individului. 
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CURIOZITĂȚI DESPRE SCRIITORI 
 

Prof. Înv. Primar. Drăgulin Gabriela 
Școala Gimnazială ,,H.M. Berthelot” Ploiești 

 
 

Știați că ? 

 Mihai Eminescu a fost ales membru al Academiei Române abia in anul 1948, la cincizeci si noua 

de ani după ce s-a stins din viaţă, iar un asteroid, denumit iniţial doar „9495”, a fost redenumit în 2000 

„9495 Eminescu”. 

 Liviu Rebreanu s-a oferit voluntar pentru a lupta în primul război mondial, dar a fost respins. 

Fratele său, Emil, a fost acuzat de dezertare și a fost condamnat la moarte prin spânzuratoare, fiind 

îngropat între Ghimeș și Palanca, unde se află un monument în cinstea lui. Povestea lui Emil a servit 

drept inspiraţie pentru romanul Pădurea spânzuraţilor. 

 Marin Preda nu scr ia niciodată cu pixul, sau creionul. Scr ia cu un stilou cu peniţă de aur, 

care după moartea lui nu a mai funcţionat niciodată. Peniţa era tocita mai mult într-o parte şi pentru a 

scrie cu el trebuia să ştii cum să îl ţii şi în ce poziţie să îl apleci, dar nimeni nu a reuşit să îl facă să scrie. 

 Ion Creanga a preot vreme de unsprezece ani, dar a fost raspopit fiindcă si-a tuns barba, a 

mers la teatru si a tras cu pusca in curtea bisericii 

 Ion Luca Caragiale a fost acuzat că ar fi plagiat nuvela „Năpasta”. Dezamăgit de ţara sa, a luat 

decizia de a-și duce restul zilelor la Berlin, unde s-a exilat de bunăvoie. A continuat sa scrie despre 

români și despre caracteristicile tragicomice ale ţării sale.  

 Jack London, autorul romanului „Colt Alb”,inainte de a ajunge unul dintre cei mai bogaţi 

scriitori ai vremii,  a trăit în sărăcie, schimbând mai multe slujbe: fermier, vânzător de ziare, marinar, pi-

rat, căutător de aur ş.a.m.d. Din pricina vagabondajului a ajuns de mai multe ori la închisoare. 

 Franz Kafka era un vegetar ian convins. În timpul vieţii sale a lucrat ca funcţionar şi a 

publicat doar câteva povestiri scurte, trecute cu vederea de critici şi cititori. Înainte să moară, i-a spus 

unui prieten să-i distrugă toate manuscrisele, însă acesta nu i-a indeplinit dorinta şi le-a publicat postum, 

imbogatind astfel literatura universala. 

 Arthur Conan Doyle, autorul celebrelor povestir i cu Sher lock Holmes, era de profesie 

oftalmolog. S-a apucat de scris doar pentru că nu-i ajungeau banii. 

 Alexandre Dumas fost un luptator impotriva rasismului. Intrebat de un contemporan daca este 

adevarat ca este nepotulunei sclave negre, acesta i-a raspuns: „Da, este adevarat, tatăl meu a fost mulatru, 

bunicul meu a fost negru, iar străbunicul maimuţă. Vezi, domnule, arborele meu genealogic se termină 

unde începe al tău ...” 

 James Fenimore Cooper, autorul romanului “Ultimul mohican”,s-a apucat de scris abia după ce 

soţia sa a făcut pariu că el poate scrie o carte mai bună decât cea pe care ea o citea în acel moment. Până 

atunci, James Fenimore Cooper nu avusese nicio legătură cu literatura, fiind de meserie marinar. 
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Expresivitatea locuțiunilor verbale în romanul Baltagul 

         Prof. Arion Alina 
                                                      Școala Gimnazială “H.M.Berthelot”, Ploiești 

 

 Este important ca în orele de limba română profesorul să insiste asupra funcției stilistice a si-

nonimelor pentru evitarea repetițiilor supărătoare; în felul acesta se poate observa ușor bogăția resurselor 

lexicale ce stau la dispoziția fiecărui scriitor care se preocupă de înnoirea mijloacelor de expresie. 

 Sinonimele frazeologice, în special locuțiunile verbale, sunt familiare scriitorului          Mihail 

Sadoveanu. O lectură atentă a romanului Baltagul le poate da posibilitatea elevilor să descopere că sub-

stituirea unui cuvânt printr-o perifrază echivalentă ca sens, conferă expresiei sadoveniene acea aura 

ușor vetustă, acel ritm domol, uneori tărăgănat- în orice caz atât de caracteristic- foarte nimerit cu at-

mosfera vremurilor evocate (G.I.Tohăneanu). 

 Baltagul  este o reconstituire a unor fapte și întâmplări, atât naratorul omniscient, cât și per-

sonajele aducându-și aminte informații necesare pentru ușurarea sufletului muntencei care vrea să 

dezlege taina dispariției soțului ei. Locuțiunea verbală a-și aduce aminte, prima locuțiune care apare în 

textul romanului, este utilizată de douăzeci și nouă de ori și este preferată verbului a-și aminti, deoarece 

cu ajutorul ei se realizează o derulare mai lentă a faptelor și a întâmplărilor. Datorită sensului mai dur, 

mai tranșant, verbul a-și aminti nu este folosit nici măcar o singură dată. 

 Odată cu faptele și întâmplările amintite și aduse în prezentul povestirii, curg și oamenii și trăirile 

acestora în vremurile evocate. 

 Și de poveste și de asemenea vorbe iuți, Vitoria, nevasta lui Nechilor Lipan, își aducea aminte 

tsând singură pe prispă, în lumina de toamnă și torcând. 

  Îndată însă își aduse aminte că feciorul îi vine de pe drum lung, că-i trudit și mai ales flămând. 

 Părintele Visarion își aducea aminte că a mai văzut-o la sfânta  mănăstire cu soțul ei. 

 - Și-ți aduci aminte cum era îmbrăcat acela om? 

 - Îmi aduc aminte. Purta căciulă brumărie. Avea cojoc în clinuri, de miel negru, scurt până la 

genunchi, și era încălțat cu botfori. 

 Nu s-a aflat nimene dintre nuntași să răspundă că ar fi văzut asemenea om. Numai între femei s-

a ales una care parcă își aducea aminte. 

 Omul (crâșmarul Macovei) își aducea bine aminte; și obrazul muntencei se însenină puțintel. 

 - (…)Dar am uitat să vă spun că înainte de a încălica, cel cu căciula brumărie și-a mai adus 

aminte de o datorie. Mi-a mai cerut o bucată de pâne și-a hrănit cu mâna lui un câne pe care-l avea. 

Unde erau crâșmari zăluzi, nu se mai putea afla nimic din ce se întâmplase cu paisprezece săptămâni în 

urmă…Aceștia nu-și mai aduceau aminte cum nu-și aduce aminte piatra pe lângă care treci și pe care ai 

atins-o.  

- Ce-am știut și mi-am adus aminte, am spus. Poate Cuțui să mai știe ceva.  

 - (…)dacă mi-oi aduce aminte, io-i spune și asta…primi Calistrat.  

 Ține cânele cu dânsa și-l poartă de câteva ori în munte, până ce și-a aduce aminte   ș-a cunoaște 

iarăși locurile . 
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 Varietatea semantică a locuțiunii verbale acoperă un spațiu uman și natural vast și, în același 

timp, fixează o lume cu legi morale nescrise, păstrate din negura timpului, obligate uneori să rezolve 

întâmplări neprevăzute și să treacă dincolo de ele. Asemenea fapte par a se întâmpla în momente situate 

la interval de generații: 

 În vremea cinei, s-a sculat domnul Toma (…) și și-a adus aminte că altădată, când era el 

copilandru, s-a mai întâmplat asemenea faptă, tot în aceste părți, în singurătățile Stânișoarei.  

 - Dar mai este una, dragă Vitorie, urmă cu fierbințeală cucoana Maria a lui domnu Iorgu Va-

siliu… nevasta lui Bogza și-a adus aminte de mine. 

 - Îți aduci aminte, domnul Calistrat, că Lipan avea cu el ș-un câne? 

 - Mi-aduc aminte. Îi zicea Lupu. 

 Locuțiunea verbală a-și aduce aminte curge ca un fir de apă care, în alunecarea sa adună o 

mulțime de fire colaterale ce întregesc structura pilonului principal. Finalul romanului e o ilustrare a fap-

tului că viața își continuă mersul, dincolo de întâmplările neprevăzute și nedorite ce par a-i segmenta 

curgerea. 

 Când Vitoria reface drumul lui Lipan, popasurile lui, strângând informațiile necesare pentru găsi-

rea celui dispărut, este utilizată de opt ori locuțiunea verbală a face popas, locuțiune ce cheamă parcă din 

necunoscut fapte neștiute ce s-ar fi putut întâmpla. 

 - Către Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, într-adevăr a făcut popas mai la vale asemenea turmă… 

 - Întăi au făcut, și oile și ciobanii, popas. 

 Când naratorul observă folosirea insistentă și frecventă a locuțiunii, părăsește limbajul per-

sonajelor și folosește un sinonim: Urcară la pas din parapet de pod în parapet de pod. Sus, poposiră. 

 Pentru a evita repetițiile, M. Sadoveanu utilizează alternativ locuțiunile verbale și verbul 

corespunzător semantic, atât în limbajul personajelor, cât și în cel al naratorului. 

 - Eu aș fi avut plăcere să cinstesc cu dânsul ca și cu dumneavoastră. Eu cu oamenii din sat de la 

mine nu cinstesc, dar cu oamenii străini îmi place, că ei îs călători… 

 S-a dărâmat în genunchi; și-a rezemat fruntea de marginea sicriului…Apoi, desfăcându-se cu 

ușurință, s-a întors iar lângă Lipan ș-a îngenunchiat. 

 Prăbușirea în genunchi, descrisă printr-o locuțiune verbală ilustrează prelungirea durerii afective 

a eroinei ce electrizează întreaga audiență (Cu așa glas a strigat, încât prin toți cei de față a trecut un 

tremur), într-o durere fizică.  Trecerea de la locuțiunea verbală la verbul sinonim reprezintă dovada    

talentului unui artist al cuvântului: locuțiunea verbală descrie o durere fizică profundă, iar verbul a în-

genuncheat sugerează transferul trăirilor personajului într-o altă stare, solidarizarea în eternitate cu cel 

plecat.  

 Portretul Vitoriei Lipan se conturează prin felul ei de a vorbi, de a gesticula, de a se comporta și 

de a acționa în momente cheie. Exprimarea prin locuțiuni lasă timp personajului în luarea deciziilor și în 

exprimarea verdictului.. Prin expresivitatea lor, locuțiunile verbale au rolul de a sugera trăirile puternice 

ale eroinei: 

 Aștept de la Dumnezeu să se facă lumină, să se afle adevărul. 

 Dar știu eu cine mi-a dat îndemn… 

 E am știință că fapta asta s-a petrecut ziua. 
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 Multe dintre locuțiunle verbale utilizate au ca echivalent semantic un verb derivat de la substan-

tivul din structura locuțiunii, sustantiv care este purtătorul sensului, verbul având rol grammatical: a face 

învoială – a (se) învoi, a ține post – a posti, a avea nădejde – a nădăjdui; a da sfat - a sfătui etc.  

 În locuțiunile verbale identificate în textul romanului, se remarcă prezența verbelor a da, a face, a 

avea, a sta, a aduce, verbe ce fac parte din fondul principal de cuvinte. 

 Analizând locuțiunile verbale din romanul Baltagul, elevii vor observa că acestea au o anumită 

expresivitate, împiedicând banalitatea, și vor aprecia la M. Sadoveanu arta de a alege dintre cuvintele 

care redau aceeași noțiune, pe acela care întruchipează mai exact și mai nuanțat fondul intim al gândirii și 

sensibilității celui care îl folosește. Locuțiunile verbale pot căpăta o anumită încărcătură afectivă în 

funcție de context, care este rezervorul îmbogățirii semantice a cuvintelor cu sensuri figurate și meta-

forice.( Gh. Bulgăr) 

 

 

Bibliografie: 
- Bulgăr, Gheorghe,1970, Despre structura locuțiunilor și expresiilor românești, în Lucrări științifice, Institutul 
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IMPORTANȚA OPEREI LUI ION CREANGĂ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 
 

                                                                     Prof. Înv. Primar- Grigore Florina 
Școala Gimnazială H.M.Berthelot Ploiești 

 
 
 

Ion Creangă (n.1 martie 1837, Humulești, jud. Neamţ – d. 31 decembrie 1889, Iași).  Recu-

noscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul 

dintre clasicii literaturii române, mai ales datorită capodoperei sale autobiografice Amintiri din 

copilărie.   

 „CREANGĂ ESTE ÎNSUŞI POPORUL ROMÂN ÎNTR-UN MOMENT DE GENIALĂ EXPANSI-

UNE“. – CĂLINESCU 

Arta de povestitor a lui Ion Creangă constă în autenticitatea episoadelor, în măiestria de a sur-

prinde tipuri umane, în profundul specific naţional, în umorul robust, în limbajul viu, colorat, expresiv, 

moldovenesc. Eroii sunt vii, reprezintă  categorii  sociale, ca în estetica realistă, dar, prin însumare,  sug-

erează prototipuri ca în estetica clasicistă, fiindcă au şi trăsături general-umane.  

Umorul izvorăşte din bucuria de a trăi „de-ţi părea tot anul zi de sărbătoare“ sau cum redă 

cuvintele unei babe: „Dare-ar Dumnezeu tot anul să fie sărbători şi numai o zi de lucru şi chiar 

atunci să fie praznic şi nuntă în sat“. 

Umorul lui Creangă este însuşi umorul vieţii, al acestui fenomen organic, în care durerea şi 

bucuria, răul şi binele, prostia şi inteligenţa, umbra şi lumina se îmbrăţişează alternativ, ca s-o exprime în 

toata realitatea. 

Stilul lui Ion Creangă se caracterizează prin oralitate, expresivitate, densitate, nuanţare, duioşie, 

care dau specific moldovenesc textului, îmbogăţind limba literară cu tezaurul termenilor dialectali.  Den-

sitatea şi varietatea continuă a acestor procedee dau acel timbre unic al textului,  originalitatea,  „semnul 

celor aleşi“ cum spunea Titu Maiorescu, farmecul limbajului. 

Procesul creației este complex, ca și arta scriitorului, căci, în majoritatea scrierilor sale, Ion 

Creangă toarnă într-o formă nouă, inimitabilă, originală, un fond preexistent de motive și de idei univer-

sale, caracteristice tuturor basmelor. Ion Creangă nu este „un simplu povestitor”, așa cum afirma Vladi-

mir Streinu, care, în narațiune, se lasă condus de simpla succesiune de motive, simboluri și funcții ale 

narării acțiunii, ci este un creator autentic, care integrează în universal imaginar numai acele elemente ce 

slujesc mesajului moral al operei. Creația sa nu operează numai cu magma primordială a narațiunii, cu 

miticul pur, ci presupune eleaborare, precizie a expresiei, o perfectă funcționalitate a ei în ansamblul tex-

tului. Diferența scrierilor sale față de creațiile populare este datorată de disponibilitățile creatoare, de pre-

ponderența descrierilor, comparabile cu marile viziuni ale poeziei, prin arta narațiunii, alături de adun-

dența și strălucirea dialogului, creator de tipuri și de atmosferă. Proiecția în fabulos a unor întâmplări 

aparent banale, desprinse de lumea satului, granița dintre real și fantastic, incertă și mereu oscilantă sunt 

doar două dintre trăsăturile operei lui Ion Creangă .Autorul face apel, în dese rânduri la timpul primordi-

al, la extracția din mit a unor funcții sau acțiuni constante, a unor motive și personaje, pe care le pune în 

coerență, într-o operă literară cu tentă puternică de originalitate. 
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Universul operei lui Creangă, cuprinzand povești (Soacra cu trei nurori, Capra cu trei iezi, Pun-

guța cu doi bani etc), povestiri (Moș Ion Roată, Ion Roată si Vodă Cuza, Popa Duhu, Inul si cămeșa 

etc.), nuvele (Moș Nechifor Coțcariu), basme (Povestea Porcului, Povestea lui Stan Pățitul, Povestea lui 

Harap-Alb, Ivan Turbinca etc.) si romanul Amintiri din copilarie, se definește prin proiectarea lumii 

tărănești tradiționale în fabulos, prin perspective nostalgic si anecdotică asupra trecutului, prin umorul si 

oralitatea stilului, prin viziunea morală si caracterologică. 

În întreaga opera a lui Creangă exprimarea este vie, autentică, ia rspontaneitatea expresiilor as-

cunde caracterul lucrat al compoziției si tentația spectacularului, astfel incat scene întregi pot fi dramati-

zate. Farmecul narațiunii, în ansamblul ei, este rezultatul unei armonizări desăvârșite între povestire, de-

scriere si dialog, născută dintr-o incomensurabilă plăcere de a dialoga, ce confer textului o vibrație puter-

nică și o emoție neîntreruptă. 

Limbalui Creangă este sufletul povestitorului, în măsura în care și acesta se așază ca vorbitor în 

mijlocul ascultătorilor, și, totodată, sufletul eroilor săi. Narațiunea are doua realități concentrice: întâi pe 

aceea a povestitorului, care stârnește hazul si mulțumirea prin chiar prezența lui, cum se întamplă cu ac-

torul si cu oratorul, apoi pe aceea a lumii din narațiune."(G. Calinescu) 

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, 

acesta-ia devărul- Ion Creangă 

Cartea îţi adduce şi oarecare mângâiere. Eu să nu fi ştiut a ceti, de multaş fi înnebunit, câte am 

avut pecapul meu… Din cărţi culegi multă înţelepciune şi, la drept vorbind, nu eşti o vacă de muls 

pentru fiecare- Ion Creangă 

 
Bibliografie 
 - George Calinescu, Ion Creangă (Viața și opera) Colecția „Biblioteca Eminescu". Edi-

tura Eminescu, București, 1975 
            -Dan Grădinaru, Creangă. Monografie, Editura Allfa, București, 2002 
            -www.autorii.com 
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ION CREANGĂ-  COPILĂRIA  PRIN OCHII DE COPIL 

 

     Mușat Carmen, bibliotecar 
Școala Gimnazială ,,H.M. Berthelot” Ploiești 

 
 

COPILĂRIA...se așterne din prima clipă a vieții, din primul plânset,primul gângurit,prima 

strângere la piepul mamai, prima jucărie.   

COPILĂRIA...cel mai dulce zâmbet, cel mai dulce gând ! 

Universul copilăriei este tot ce ne înconjoară și ne face fericiți: zâmbetul mamei, prima poveste 

spusă de bunici, cartea preferată, filmul care impresionează, prietenii de joacă.  . 

Tot universul de poveste cu primele pozne,emoții, nostalgii, zâmbete și bucurie este cuprins în 

opera lui ION CREANGĂ  .  

Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este 

considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale 

autobiografice ,, Amintiri din copilărie”.  

 Principala contribuție a lui Creangă la literatura fantastică și pentru copii include narațiuni 

structurate în jurul unor protagoniști eponimi (Ivan Turbincă, Dănilă Prepeleac, Stan Pățitul), precum 

și basme ce pictează tabloul valorilor autohtone (Povestea porcului, Capra cu trei iezi, Soacra cu trei 

nurori,  Punguța cu doi bani, Fata babei și fata moșneagului).  Considerate pe scară largă drept 

capodopere ale limbii și umorului românesc, scrierile sale ocupă o poziție de mijloc între o culegere din 

surse folclorice și o contribuție originală la un realism literar de inspirație rurală. 

Lumea poveștilor lui Creangă, este lumea copilăriei poporului român, a personajelor din folclor 

ce au devenit prietenii de joacă și aventuri a generații întregi de copii . Nu este copil să nu fi auzit 

măcar o dată una din poveștile lui Creangă, chiar înainte să știe citească . Cu toți am ascultat povești 

spuse de părinți, bunici înainte de culcare visând la lumea de basm din ,,Harap Alb” sau stând cu 

sufletul la gură ascultând ,, Capra cu trei iezi”.  

Dincolo de valoarea literară a poveștilor va rămâne impactul pe care îl au asupra copiilor 

întotdeuna binele învinge răul. Opera lui Creangă deschide copiilor o lume de basm ce își are rădăcinile 

în viața satului românesc de la sfârșitul secolului al-XIX-lea privită prin ochii copilului Nică și 

transpusă în text de adultul devenit scriitor mai târziu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_pentru_copii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Turbinc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83nil%C4%83_Prepeleac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capra_cu_trei_iezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pungu%C8%9Ba_cu_doi_bani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fata_babei_%C8%99i_fata_mo%C8%99neagului
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De la ,,Capra cu trei iezi” la ,,Harap Alb” și ,,Ștefan Turbincă” toate basmele au ca sursă de 

inspirație viața tăranilor români din Moldova din perioada copilăriei scriitorului. Poveștile nu surprind 

doar obiceiurile satului românesc ci și filozofia de viață a țăranilor, felul în care ei văd și judecă lumea, 

principii de viață sănătoase îmbinate cu credințe populare. Este creată o lume nouă desprinsă din lumea 

satului și mult maiaplecată spre fantastic și basm. 

Ion Creangă este cel care pune bazele unei lumi fantastice inspirate de mitologia populară 

românească. Poveștile lui sunt unice și vor deschide calea altor scriitori români cum ar fi Petre Ispirescu 

care va crea povești și basme românești.  

Creangă a știut ce să scrie ca să ajungă la inimile noastre, citind operele sale simți cum o voce 

blândă care expune fiecare poveste de parcă ai fi acolo, e ca și când te întorici în timp în copilărie la ceea 

bucurie simplă și naivă, dar atât de frumoasă,  acest scriitor își  face apariția în viața fiecărui pui de om, 

încet și sigur. Se pare că penița lui Creangă sapă adânc în inimile cititorilor scoțând la iveală până și cel 

mai timid copil, indiferent de vârstă. 

 Ion Creangă   este și va rămâne povestitorul COPILĂRIEI . 
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O scrisoare…deschisă 
 

                                                                                            prof.înv.primar, Natalia Butnaru 
                                                                                       Școala Gimnazială,,H.M.Berthelot”, Ploiești 

 

               ,, Toate artele cer de la om o strădanie mai mult sau mai puţin îndelungă. Muzica, pictura, 
sculptura, arhitectura, teatrul, până şi călăria, trebuie învăţate încet-încet, ani întregi. Cu cât le învaţă 
omul şi le pătrunde, cu atât descoperă că-i rămâne încă mult de ştiut. Aşa s-a zis, cu drept cuvânt, că 
viaţa e prea scurtă şi arta mult prea lungă. Toate, afară de literatură. Literatura este o artă care nu 
trebuie învăţată; cine ştie cum din litere se fac silabe şi din acestea cuvinte este destul de preparat 
pentru a face literatură.” 
 
                                                  

     Evident, adevărata părere a scriitorului Caragiale trebuie reconstituită din negarea acestui text 

ironic. Convingerea sa adâncă era că literatura fiind o artă, ea poate fi, dacă nu învăţată, cel puţin 

desăvârşită printr-o lungă sârguinţă în timp. Scriitorul a dezvoltat această sârguinţă fără încetare, făcând 

din practica acestei arte principalul conţinut etic al vieţii lui. Puţini sunt scriitorii literaturii române, în 

afară de Ion Luca Caragiale, care să se fi comportat în actul creaţiei cu o atitudine mai lucidă şi mai 

activă şi la care execuţia operei să se fi însoţit cu atâtea ,,osteneli”. 

             Cine parcurge etapele mai de seamă ale vieţii lui Caragiale are o parte din explicaţia scrisului 

său.Vede lumina zilei la 30 ianuarie 1852, în localitatea Haimanale, de lângă Ploieşti. Familia sa avea 

tradiţie în domeniul dramaturgiei şi actoriei, tatăl său fiind actor. Unchii lui, Costache şi Iorgu au fost, de 

asemenea, autori dramatici şi conducători de trupe teatrale.  

              Anul 1859 îl aduce pe micul Luca la Ploieşti, la Şcoala primară, unde descifrează tainele 

slovelor cu ajutorul dascălului de la Biserica Sf. Gheorghe, după care în clasa a II-a la Şcoala Domnească 

nr. 1 este preluat de institutorul Zaharia Antinescu, un personaj cu veleităţi de scriitor. În anul următor, 

institutorul Basil Drăgoşescu, un dascăl care îşi stăpânea bine cunoştinţele şi ştia să le împărtăşească 

temeinic, îl preia pe Caragiale, acum elev în clasa a III-a. Punându-şi puternic amprenta asupra micului 

elev, Basil Drăgoşescu i-a insuflat acestuia cunoaşterea vie a limbii şi compunerea cât mai îngrijită. 

Urmează apoi Gimnaziul ,,Sf. Petru şi Pavel”-Ploieşti, după care cursul de mimică şi declamaţie, ţinut la 

Conservatorul din Bucureşti de Costache Caragiali, unul din unchii săi. Ajuns la Bucureşti, găseşte 

sprijinul generos al lui Mihail Pascaly şi devine sufleur şi copist la Teatrul Naţional, asemenea lui Mihai 

Eminescu.  

 Debutul literar al lui Caragiale are loc în 1873, în revista ,,Ghimpele”, unde ironizează, fără a 

satiriza. Nu prezintă lucrurile cum sunt pentru a nu le veşteji, ci le redă ca şi cum le-ar lăuda, folosind 

monologul ca preambul al dialogului care va urma. Omul Caragiale avea o înzestrare lingvistică 

neobişnuită. Transferată în perimetrul activităţii literare, aceasta i-a permis să se adreseze tuturor 

vârstelor. Şi, fiindcă vastul vocabular - aflat continuu sub focul transformărilor dictate de harul inserat în 

toată fiinţa sa – a fost cu uşurinţă adaptat, a găsit rezonanţă deopotrivă în sufletul copilului, 

adolescentului, omului matur şi vârstnicului. Să ne îndreptăm atenţia pentru o clipă către lucrările literare 

destinate celor mici. Să convenim de la început că, indiferent de categoria de vârstă vizată, scriitorul a 

păstrat întotdeauna ironia drept ingredient comun, grevată întotdeauna pe umorul dulce-amar.  
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 Reprezentative pentru literatura destinată celor mici, trei opere au fost alese să servească, prin 

intermediul manualelor şcolare, drept vectori de atracţie pentru întreaga operă: ,,Bubico”, ,,D-l Goe” 

şi ,,Vizita”. Fapt deloc de neglijat, aceasta învăluie treptat în farmec şi îşi dezvăluie adevărata amploare 

pe măsură ce cititorul parcurge etapele vieţii.  

           Menţionăm, dintr-o mândrie acceptată prin prisma apartenenţei la acelaşi spaţiu urban, că 

scriitorul ne-a onorat, petrecându-şi anii copilăriei şi adolescenţei în oraşul în care noi trăim astăzi. Se 

alătură, astfel, altor personalităţi ce au făcut celebră urbea ,,aurului negru”, împrumutându-i, pentru cât 

va dura pământul, din farmecul personal. 

            Ploieştiul şi Caragiale s-au influenţat reciproc, dând naştere unei formule speciale numită astăzi 

zeflemea. Zeflemeaua lui Caragiale a fost expresia unei atitudini active, a unui artist – cetăţean, care 

dorea să-i vină în ajutor lumii contemporane cu persoana sa. Procedeul folosit urmărea, în principal, să 

îngroaşe defectele, dar, implicit, conturul apăsat aplicat acestora evidenţia şi aspectele pozitive ale 

fiecărui caracter în parte. 

 Statuia ridicată în chiar centrul Ploieştilor este blazon şi pecete în acelaşi timp. Pentru viaţa şi 

obiceiurile noastre de zi cu zi în care se regăsesc, involuntar, aspecte criticate mai dur sau mai blajin de 

nenea Iancu. Privirea aruncată peste umăr – păstrată pentru veşnicie în bronzul sculptat cu migală – ne 

aduce aminte de ironia fină şi de sarcasm – procedee atât de uzitate pentru a pălmui verbal moftangii. 

Supravegherea este astfel continuă, iar cei ce se opresc, fie şi pentru o clipă, să-i analizeze expresia feţei, 

îi remarcă uşorul rictus indus printr-o lovitură de daltă. Rămâne parcă şi astăzi un veşnic doritor de alte 

orizonturi.  

 Aşa cum scriitorul şi-a asumat obârşia ploieşteană, avem şi noi datoria de a ni-l asuma, 

apreciindu-i în permanenţă personalitatea complexă şi raportându-ne la ea ori de câte ori rătăcim de la 

cursul impus de educaţie şi bun-simţ. Trebuie să fim conştienţi de faptul că rămâne scriitorul care a ştiut 

să proiecteze lumea în care a trăit într-un registru vast de expresivitate. Să nu uităm că de Ploieşti îl leagă 

totul, după cum spunea şi Nicolae Iorga: ,,…fără Ploieşti, Caragiale n-ar putea fi înţeles pe deplin”. 

              Ion Luca Caragiale nu a scris în mod special pentru copii. Scrisul lui nu a curs domol, sfătos ca 

al lui Sadoveanu, nenea Iancu neînscriindu-se în tiparele clasice ale povestitorului. El a creat tipuri 

umane pe care le-a înfăţişat din toate punctele de vedere: fizice, morale, comportamentale. 

 Dacă am face un exerciţiu de imaginaţie în care un singur personaj ar trece prin toată opera sa, 

parcurgând toate etapele vieţii, l-am vedea la început la vârsta copilăriei, numindu-se Ionel  sau Goe şi 

primind o proastă şi lacunară educaţie de la nişte părinţi slabi care îşi idealizează odraslele lor leneşe şi 

obraznice.  

 Personajul imaginar ar ajunge apoi la şcoală, avându-l ca profesor pe Marius Chicoş Rostogan, 

ignorant, slugarnic şi dispreţuitor faţă de săraci, făcând pereche bună cu părinţii acestuia şi completându-

i educaţia pe acelaşi făgaş. În liceu ar trece examenele cu intervenţii şi favoruri cerute profesorilor de 

părinţi sau prietenii acestora, ca în ,,Lanţul slăbiciunilor”, ,,Bacalaureat”, ,,Dascăl prost”. Aceste 

mijloace de educaţie ar transforma personajul într-un om fără caracter, dornic de a se ridica pe scara 

societăţii fără pregătire, numai bazându-se pe relaţii sociale ca în ,,Tempora”. 
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 Astfel, printr-o scurtă incursiune în momentele şi schiţele lui Caragiale, putem descoperi o 

adevărată galerie a unei lumi care, din păcate, încă nu a apus şi care ne stârneşte, de multe ori, un râs 

amar. Şi de câte ori nu ne-am spus: ,,Dacă ar mai exista un Caragiale…”.  
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POEZIA… PE ALEEA SCRIITORILOR 
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “H. M. BERTHELOT” PLOIEȘTI 

 
Prof. Înv. Primar Nicoleta Ghiță 

Școala Gimnazială,,H.M.Berthelot”, Ploiești 
 

  
 

Pe 21 martie 2022, elevii clasei a IV-a A, coordonați de profesor învățământ primar Ghiță  Ni-

coleta, au pășit cu emoție pe Aleea Scriitorilor, fiind însoțiți la fiecare pas de versurile marelui poet 

Mihai Eminescu.                                                                                                                          

Cel mai mare scriitor român vine din spațiul Moldovei, de la Botoșanii lui Nicolae Iorga, la 15 

ianuarie 1850.  Este cel dintâi scriitor român care scrie către toți românii într-un grai. 

A fost o zi specială petrecută în compania poeziei. Prezentă de-a lungul istoriei, în toate culturile, 

poezia rămâne o oază de sensibilitate în care semnificația cuvintelor este plină de magie. Aceasta este 

importantă pentru că: 

- Stimulează memoria; 

- Dezvoltă abilități de comunicare; 

- Aduce armonie;  

- Este terapie pentru scriitor și cititor; 

- Te ajută să întelegi oamenii. 

 În cadrul activitații, fiecare copil a recitat versuri din opera marelui poet. S-au stabilit temele 

esențiale regăsite în poeziile eminesciene: 

- natura (“La mijloc de codru”, “Revedere”); 

- dragostea (“Lacul”, “Pe lânga plopii fără soț”, “Sara pe deal”); 

- istoria (“Scrisoarea III”, ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!”). 

În poeziile sale, natura cunoaște două ipostaze: una terestră și alta cosmică. Natura terestră se mani-

festă la Eminescu în rotirea veșnică a anotimpurilor. Natura este umană, ocrotitoare, caldă, tristă, rece,  

în deplină concordanță cu stările sufletești ale poetului. 

Dragostea cunoaște diverse dimensiuni - de la suferință, iubiri pierdute,  la dragostea împlinită. 

Meditația istorică si satira socială în poezia eminesciană sunt dominate de caracterul meditativ, ele-

giac și satiric. Eminescu realizează o amplă meditație asupra trecutului din perspectiva prezentului și 

reciproc, geniul fiind aici reprezentat de omul politic. 

Poezia lui Eminescu oferă copilului posibilatea trecerii din realitatea existenței în universul cunoaște-

rii. Timpul și spațiul sunt cele două mari dimensiuni esențiale surprinse în imaginea limbajului artistic 

prin care valorile eterne sunt concret prezentate.  

Având o tematică variată, poeziile sale dezvoltă o complexitate de idei și sentimente și de aceea au o 

deosebită valoare instructiv-educativă și artistică. Diversele forme de prezentare constituie un mijloc efi-

cient de exersare a vorbirii, de formare a trăsăturilor morale și a deprinderilor, de exprimare cu ușurinta a 

gândurilor, sentimentelor și impresiilor. Cu ajutorul acestor deprinderi formate copilul își dezvoltă pro-

cesul comunicării cu cei din jur și achiziționează noi cunoștințe necesare în activitatea școlară viitoare. 
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În cadrul activității, elevii și-au amintit și de poemul “Luceafărul” a cărui scriere a pornit de la bas-

mul “Fata din gradina de aur”. Poemul evidențiază problematica omului de geniu, o temă de largă cir-

culație în literatură. Este relevată dubla ipostază: a omului de geniu pe de o parte, meditația filozofică 

asupra marilor probleme, precum si satira determinată de relația omului de geniu cu societatea incapa-

bilă de a-l înțelege. Capodopera eminesciană sintetizează mai multe izvoare de inspirație: filozofice, 

mitologice și biografice (propria experiență de viață a poetului). 

Ca structură, poezia este împărțită în două planuri: planul cosmic și planul terestru. Cuprinde 392 

de versuri care alcătuiesc 98 de strofe. Procesul de creație a durat 13 ani, între anii 1870-1883. 

Activitatea susținută a avut ca obiective cunoașterea operei și a unor aspecte biografice ale marelui 

poet Mihai Eminescu. 
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TIPURILE LITERARE ÎN COMEDIILE LUI I.L. CARAGIALE 

Apostolescu Adriana, profesor  
 Școala Gimnazială ,,H.M. Berthelot”,Ploiești 

 
 
 

Caragiale a redat în opera lui o lume în plină transformare. Dramaturgul prezintă o lume plină de 

demagogi și parveniți, ilustrată în paginile ziarelor de pana unor jurnaliști fără valoare. Observând 

tipurile literare din comediile lui Caragiale avem impresia că ele trăiesc acut sentimentul autoiluziei. 

Pentru ele, lumea are o altă dimensiune, imaginea ei este deformată de incapacitatea lor de a  înțelege 

realitatea. Făcând întotdeauna apel la ,,constituție” în discursurile lui, Cațavencu se crede cea mai po-

trivită persoană pentru a obține mandatul de deputat. El își pledează cauza, afirmând că ,,scopul scuză 

mijloacele”. Conu Leonida are impresia că este unul din revoluționarii importanți, dar, din relatarea pe 

care o face, observăm că participarea lui la revoluție este insignifiantă. Aceste tipuri literare nu își văd 

propriile limite și se încăpățânează să creadă că, prin activitatea lor, pot schimba soarta lumii. 

Dar...tocmai asta arehaz la agiamiștii noștri, că toate iluziile lor le socotesc fapte împlinite(Caragiale, 

Despre lume, artă și neamul românesc, Ed. Humanitas, București, 1994, p.20), observa marele drama-

turg. 

 Caragiale aduce în scenă conflictul ivit între diferite caractere și rațiuni ale indivizilor. Conflictul 

profund este cel dintre aparență și esență, iar indivizii interesați numai de aparență, care nu sunt capabili 

să surprindă esența, sunt cei asupra cărora s-a oprit Caragiale în comediile sale. Fiecare individ trăiește 

într-o lume pe care și-a construit-o din interesele și părerile proprii. 

Tipurile teatrului lui Caragiale pot fi oameni de astăzi și dramaturgul a surprins acea esență a 

umanului care este general valabilă. Falși politicieni și ziariști de duzină, femei adultere, parveniți, 

slugarnici, ambiții nerealizate, interese meschine, șantaj, minciună, incultură, dragoste, gelozie, o lume 

atât de obișnuită, dar descrisă cu atâta iscusință. Pe primul plan al creațiilor sale stă omul social. 

Trahanache, Cațavencu, Zoe, Farfuridi, Agamiță Dandanache sunt actorii comediei politice în jurul 

anului 1800, oameni ai vremii și ai locului lor, dar, în același timp, Cațavencu este o canalie, Tipătescu, 

un vanitos naiv, Zoe, o femeie voluntară,  Dandanache, un imbecil șiret. Caragiale își vedea personajele 

în valori generale, în expresiile lor simplificate, după modelul comediei clasice. 

În profunzime, comediile lui Caragiale au o dimensiune a dramaticului. Realitatea prezentată 

este dureroasă, stârnind un râs amar, dar Caragiale a îmbrăcat-o în haina comicului. 

Caragiale a vrut să tragă un semnal de alarmă asupra neregulilor societății sau a ridiculizat 

această lume doar pentru plăcerea publicului?  Este greu să analizăm intenția dramaturgului, dar nu am 

putea greși dacă ne-am opri asupra primei variante. Indignat de acest fapt, Caragiale a simțit că este de 

datoria lui să atenționeze societatea, să-i deschidă ochii asupra realității. 

Simt enorm și văd monstruos( Caragiale, Grand Hotel ,,Victoria Română”, volumul Teatru, Ed. 

Minerva, București, 1978), să fie oare motto-ul întregii opere a lui Caragiale? Înzestrat cu o acuitate ie-

șită din comun, am putea spune că dramaturgul a receptat la un nivel superior lumea în care a trăit. Uni-

versul pe care l-a creat este o fărâmă din lumea în care a existat ca ființă. 
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Deși vorbesc atât de mult, tipurile literare din universul caragialian nu comunică pentru că, de 

fapt, nu au nimic să-și spună, Fiecare vorbește, dar nimeni nu ascultă. Personajele rămân astfel 

prizoniere în lumea cuvintelor. Se vorbește mult și cuvintele iau adeseori locul faptelor, iar pălăvrăgeala 

generală nu ajută cu nimic la rezolvarea problemelor. În lumea lui Caragiale, emițătorul și receptorul 

sunt una și aceeași persoană și, din această cauză, cuvintele lor sunt zadarnice. Dintr-un discurs ca cel al 

lui Cațavencu nu se înțelege mare lucru, pentru că el nu spune nimic, învârtindu-se doar în jurul 

cuvintelor. Caragiale nu și-a cruțat publicul și i-a oferit dimensiunea dureros de ridicolă a lumii. Marea 

dramă  a acestei lumi rămâne, în cele din urmă, neputința de a comunica. 

Puterea lui Caragiale a stat întotdeauna în cuvinte și el s-a folosit de ea, sperând să găsească 

astfel o metodă eficace de a ne dezvălui minciuna, corupția și prostia care dominau societatea 

românească a timpului. Textul lui este plin de surprize, o nouă lectură poate releva o altă dimensiune, un 

alt înțeles. 
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DACĂ TIMPUL AR FI AVUT RĂBDARE... 
100 de ani de la nașterea lui Marin Preda 

Minea Elena, bibliotecar 
L.T.E. ”Elie Radu”, Mun. Ploiești 

 
 
La 5 august 1922, în comuna Siliștea-Gumești, plasa Balaci, județul Teleorman, se naște Marin 

Preda, fiu al lui Tudor Călărașu, ”de profesie plugar", și al Joiței Preda. Copilul va purta numele mamei, 

întrucât părinții nu încheiaseră o căsătorie legală, numai astfel Joița Preda putea primi pensie în 

continuare ca văduvă de război. Joița venea cu două fete din prima căsătorie: Măria și Mița (Tita). Tudor 

Călărașu avea și el trei băieți cu prima soție care-i murise. Copilul Marin Preda își petrece copilăria în 

această familie numeroasă care – în ciuda celor două loturi de pământ ”primite la împroprietărire” – nu 

este lipsită de griji. 

În septembrie 1929, învățătorul Ionel Teodorescu îl înscrie pe Marin Preda în clasa I, însă tatăl, 

care și-a dat copiii la școală numai la vârsta de 8 ani, nu-l lasă să frecventeze. Anul următor este reînscris 

în clasa I, la Școala primară din satul natal. Dar, ca în orice familie de la țară, copilul participă și la 

treburile gospodărești (păzitul vitelor, munca la câmp), ceea ce face ca în primele clase să absenteze 

adesea de la școală. Dar treptat-treptat, se dovedește printre elevii cei mai buni din seria sa, obținând 

premiul cu coroniță (scenă descrisă în Moromeții). 

 Anul 1933 – 1934 (clasa a IV-a) este unul dintre cei mai grei din viața școlarului: tatăl nu-i mai 

poate cumpăra cărți și se îmbolnăvește de malarie. Învățătorul îi arată multă bunăvoință, îl ajută să 

termine anul școlar și-i împrumută cărți. Cu rugăminți repetate și insistențe, obține de la mama sa 

promisiunea că îl va convinge pe tatăl său să-l dea la ”școala de învățători”. 

 Între 1934 – 1937 urmează clasele V – VII, avându-l ca învățător pe Ion Georgescu din Balaci, un 

sat vecin. Termină clasa a VII-a cu media generală 9,78. Examenul pentru obținerea certificatului de 

absolvire a șapte clase îl susține la Școala de centru din Ciolănești (o comună la zece kilometri distanță 

de Siliștea-Gumești). La 18 iunie i se eliberează certificatul nr. 71 de absolvire a șapte clase primare, cu 

media generală pe obiecte 9,15. 

În 1937, nedorind să se înscrie la Școala Normală din Turnu-Măgurele (pe atunci, reședința 

județului Teleorman), unde taxele erau prea mari, se prezintă la Școala Normală din Câmpulung-Muscel, 

dar este respins la vizita medicală din cauza miopiei. Tatăl intenționează acum să-l dea la o școală de 

meserii. Intervine însă salvator librarul Constantin Păun din Miroși, de la care elevul Marin Preda își 

procura cărți, și îl duce la Școala Normală din Abrud, unde reușește la examenul de bursă cu nota 10. Se 

integrează vieții de normalist intern, este mulțumit de profesori, se împacă bine cu colegii ardeleni și 

petrece vacanța de iarnă a anului 1939 la un coleg din Abrud. 

În toamna lui 1939 este transferat la Școala Normală din Cristur-Odorhei, unde își continuă 

studiile încă un an. Cei trei ani de viață transilvană vor fi evocați în ”Viața ca o pradă” și în ”Cel mai 

iubit dintre pământeni”. ”. În 1940, în urma Dictatului de la Viena, elevul Preda Marin primește o 

repartiție pentru o școală similară din București. În ianuarie 1941 asistă la evenimentele  turbulente ale 

rebeliunii legionare și ale reprimării ei de către Ion Antonescu . 
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. La sfârșitul anului școlar 1940-1941 (urmat și cu ajutorul directorului școlii), susține examenul 

de capacitate, însă datorită greutăților materiale se hotărăște să renunțe la școală. 

În volumul colectiv de versuri ”Sârmă ghimpată”, Geo Dumitrescu include poezia ”Întoarcerea 

fiului rătăcit” de Marin Preda, dar manuscrisul volumului nu obține acceptul pentru tipărire. Tot prin 

intermediul lui Geo Dumitrescu, Marin Preda este angajat corector la ziarul ”Timpul”, în 1941. 

În aprilie 1942 debutează cu schița ”Pârlitu' ” , la pagina literară ”Popasuri”, girată de Miron 

Radu Paraschivescu. Debutul la 20 de ani îi dă încredere în scrisul său, publicând în continuare schițele și 

povestirile:” Strigoaica”, ”Salcâmul”, ”Calul”,” Noaptea”,” La câmp”. 

În septembrie părăsește postul de corector la ”Timpul”. Pentru scurt timp este angajat funcționar la 

Institutul de statistică. La recomandarea lui E. Lovinescu, poetul Ion Vinea îl angajează secretar de 

redacție la ”Evenimentul zilei”. 

Între 1943-1945 este luat în armată, experiență descrisă în operele de mai târziu, în romanele 

”Viața ca o pradă” și ”Delirul”. În 1945 devine corector la ziarul ”România liberă”, și  din 1952 devine 

redactor la revista ”Viața românească”. 

 În 1954 se căsătorește cu poeta Aurora Cornu. Scrisorile de dragoste trimise poetei au fost 

publicate postum. În 1956 primește Premiul de Stat pentru romanul ”Moromeții” și  un an mai târziu face 

o călătorie în Vietnam. La întoarcere, se oprește la Beijing.. În 1959. Divorțează de Aurora Cornu și se  

recăsătorește cu Eta Vexler, care ulterior a emigrat în Franța la începutul anilor 70. Cu cea de-a treia 

soție, Elena, a avut doi fii: Nicolae și Alexandru. În 1970  traduce, în colaborare cu Nicolae Gane, 

romanul lui Fiodor Dostoievski ”Demonii”. Romanul său, ”Marele singuratic”, primește premiul Uniunii 

Scriitorilor pe anul 1971. În 1974 este ales membru corespondent al Academiei Române. 

Apare ediția a doua a romanului ”Marele singuratic” în 1976, iar în 1977 publică ”Viața ca o 

pradă”, un roman autobiografic amplu, care are drept temă principală cristalizarea conștiinței unui artist. 

În anii care urmează, Marin Preda reușește să iasă din sărăcia cruntă de până atunci, destinul său 

luând calea către faimă, bani, recunoaștere. Ia naștere un scriitor nou, cu un cuvânt clar și dur.  

Unele dintre cărţile de proză scurtă ale lui Marin Preda, dar mai ales unele dintre romanele sale, 

au fost traduse în mai multe limbi, respectiv în: maghiară, rusă, sârbă, germană, franceză, engleză, 

bulgară, chineză, ucraineană, tadjică, croată, greacă, cehă, spaniolă, slovenă, italiană. Iar unele dintre 

prozele sale scurte, dar și unele fragmente din romanele sale sunt prezente, în traducere, în mai multe 

antologii, apărute la Paris, Djakarta, Sofia, Montevideo, New York, Brussel, Istanbul, Moscova, Berlin, 

Varșovia, Londra, Skopje, Leipzig, Buenos Aires, Habana, Budapesta, etc. 

Marin Preda a scris scenariile pentru diverse  filme: Desfăşurarea (1954), Moromeţii (1955), 

Pasiunea prietenilor mei (1957) şi Porţile albastre ale oraşului (1973, scenariul având la bază nuvela 

„O oră din august”, regizor Mircea Mureşan; filmul a primit Premiul pentru scenariu, acordat de 

Asociaţia Cineaştilor din România). Totodată, după operele sale au fost realizate câteva importante 

ecranizări, respectiv: Marele singuratic (1976), Întâlnirea din pământuri (1983), Imposibila iubire (1983, 

după romanul „Intrusul”), Moromeţii (1986, rolul lui Ilie Moromete a fost jucat de Victor Rebengiuc, iar 

filmările s-au făcut în judeţul Teleorman, dar nu la Siliştea-Gumeşti, unde s-a născut scriitorul, ci la 

Talpa), Cel mai iubit dintre pământeni (1992). 
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Totuși, alte romane ale sale nu au fost primite la fel de bine, precum “Moromeții”, de Partidul 

Comunist. “Cel mai iubit dintre pământeni”, în ale cărui pagini Marin Preda prezintă ororile 

comunismului din perioada anilor 50, a fost retras imediat de pe piață. Romanul nici nu ar fi văzut 

lumina tiparului în 1980,   dacă nu ar fi apărut chiar la editura condusă de Marin Preda. In același an este 

ales deputat în Marea Adunare Națională. 

Pe 16 mai 1980 moare la vila de creație a scriitorilor de la Palatul Mogoșoaia. Fratele scriitorului, 

Saie, crede că a fost asasinat de Securitate, dar probele din dosarul CNSAS ar fi dispărut. Familia  este 

convinsă că moartea sa fulgerătoare are  legătură cu publicarea romanului Cel mai iubit dintre pămînteni 

și a survenit în condiții bizare. Totuși, cauza oficială a morții scriitorului a fost declarată “asfixierea 

mecanică”. Mai exact, potrivit raportului medico-legal, „moartea lui Marin Preda a fost violentă și s-a 

datorat asfixiei mecanice prin astuparea orificiilor respiratorii cu un corp moale, posibil lenjerie de pat, 

în condițiile unei come etilice”. 

A fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti (în ziua de 21 mai 1980). 

 

“Un om nu e ceea ce cred alții despre el că este. Ba chiar câteodată e cu 

totul altceva.” 

M. Preda 
 
Sursa: 

Bâlu, Ion – Marin Preda. – București, Ed. Albatros, 1976 
Manu, Emil. – Viața lui Marin Preda, București, Editura Vestala, 2003 
 Soare,Oana. -  Cronologie în Marin Preda, Jurnal intim. Caiete de atelier, Prefață de Eugen Simion, 
Jurnalul National, București, 2014 
https://www.libertatea.ro/.../marin-preda-biografie-3411887 
http://www.istoria.md/articol/603/Marin_Preda,_biografie 
http://bjteleorman.ro/marin-preda-2/ 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/marin-preda-biografie-3411887?fbclid=IwAR0Y_TQ3kCCHyVplrqW7e0qsTFYxfaExJw2Sktrup8SZDZtipTfdit9lIZY
http://www.istoria.md/articol/603/Marin_Preda,_biografie?fbclid=IwAR3TvnbhkQmojmi7G_lCuuU_JHsdXTsYHogrHmk6Lfh-_l0fJXGy9TLy2Dw
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“Viața ca un labirint”-activitate realizată în cadrul proiectului 

”Aleea Scriitorilor”, an școlar 2021/2022 

 
Mocanu Silviana, Bibliotecar 

Liceul Tehnologic Energetic, Mun. Câmpina 
 

 

În cadrul proiectului “Aleea Scriitorilor”, în biblioteca Liceului Tehnologic Energetic s-au des-

fășurat mai multe activități, dintre care menționăm lansarea  cărții  “Viața ca un Labirint”, volumul de 

debut al  tinerei scriitoare Ioana Zaharia. 

Lansarea de carte s-a făcut atât cu participarea elevilor și a cadrelor didactice din unitatea no-

astră școlară, precum și a unor invitați din localitate: bibliotecari și profesori de la alte unități școlare, 

elevi, reprezentanți ai centrelor de cultură locală. Deschiderea activității a adus în fața publicului o au-

toare aflată la prima experiență de acest tip.  Ioana Zaharia este absolventă a Colegiului “Nicolae 

Grigorescu” din Câmpina și a Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi străine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tânăra autoare ne prezintă un volum care, după cum sugerează și titlul, își propune să aducă în 

fața cititorului momente de analiză și introspecție; acesta pune  sub semnul întrebării destinul  fiecărui 

om, reliefând faptul că orice alegere pe care o facem, orice decizie pe care o luăm, dă naștere unor con-

secințe  la care nu ne așteptăm, nu ne gândim în momentul acela. 
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Viața, asa cum o știm, reprezintă o multitudine de alegeri -mai importante sau mai puțin semnifica-

tive; unele dintre deciziile pe care le luăm ne proiectează pe un anumit traseu al vieții, care poate fi mai 

mult sau mai puțin  sinuos. Un volum plin de prospețime, de întrebări, un volum care ne face să ne îndrep-

tăm privirea asupra noastră, gândindu-ne: ”ce-ar fi dacă….?” 

Evenimentul  a fost un succes  datorat interactivității sale: s-au citit fragmente din roman, s-a inter-

acționat cu publicul, elevii fiind destul de receptivi, atât în privința temei, cât și a modalității de prezentare 

și a feed-backului,realizat prin intermediul unor aplicații de tip kahoot. 
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PORTRETUL DOMNITORULUI CUZA ÎN OPERELE LITERARE șI ÎN 

CĂRțILE DE ISTORIE  

                                                                                            

                                                                  Profesor, Georgeta-Camelia Ploscaru,  

        Colegiul Național „Nichita Stănescu”,  

       Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Ploiești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriitorii văd tot ceea ce îi înconjoară, însă cu sufletul. În miezul zilei sau  în puterea nopții ei 

aștern pe foi reci raze de lumină, culese după atenta observație a evenimentelor la care au fost martori. 

Așa au fost create filele de istorie, poemele și portretele memorabile. A uita de sine pentru a scoate la 

lumină profilul unui popor înseamnă a se devota întru totul punerii în valoare a ceea ce este românesc.  

Vom evidenția, în rândurile următoare, personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza așa 

cum a creionat-o, cu multă băgare de seamă, povestitorul nostru, Ion Creangă și poetul Grigore Alexan-

drescu. De asemenea, vom arăta felul în care a fost prezentat, în operele scriitorilor menționați, eveni-

mentul istoric Unirea Principatelor Române.  

  Este foarte cunoscută opera literară Ion Roată și Vodă Cuza, în care sunt surprinse: evenimentul 

istoric important pentru țară, „Unirea, sfânta unire” (1) și trăsăturile dominante ale lui Cuza-vodă. Toc-

mai de aceea este ușor de observat cum însușirile colonelului Cuza au rămas în memoria românilor și 

datorită puterii geniului de a portretiza . 

 

1. I. Creangă, 1989, Povești. Amintiri. Povestiri., București, Editura Cartea Românească, p. 265. 

  

Motto: „Fii bun, fii blând, fii bun mai ales 

pentru acei pentru cari mai toți domnii trecuți au 
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2. I. Creangă, 1989, pag. 249. 
3. Idem, pg.344,345 

 Putem afirma, faptul că, textul menționat reprezintă o dovadă istorică a demersurilor făcute pen-

tru a înfrăți „două țări creștine și megieșe”(2), un document și modul de viață,  exprimat în cuvinte, al 

oamenilor din ținutul Moldovei.  Memorialistul împletește enunțurile cu tâlc cu felul de a fi al celui care 

se dovedește demn de a conduce noul stat. Portretul are menirea de a reda, de fapt, sufletul neamului 

românesc într-un moment hotărâtor. O serie de secvențe de tip descriptiv sunt prezentate în sprijinul 

acestei afirmații: 

(a) „l-a primit cu bunătate”; 

(b) „zise cu blândețe”; 

(c) ,,pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu”.  

Astfel, calitățile precum: bunătatea, blândețea, înțelepciunea sunt reprezentative pentru profilul 

românului. Totodată, un corpus de epistole, mai puțin studiat la clasă, arată preocuparea lui Creangă de a 

păstra legăturile cu semenii și de a scoate la lumină, o dată în plus, prețuirea Domnului. 

 

CĂTRE A.C. CUZA 

 Domniei-sale domnului A.C. Cuza, 

la Bruxelles, 22. Chaussée de Wacove, 22, 

Bruxelles. 

 

Iași, 5/17 noiemvrie 1885 

 Stimabile și mult iubite d-le Cuza, 

 Sunt foarte vesel aflând că ești sănătos și cred că nu m-ai uitat, căci sufletele nobile mai degrabă 

se uită pe sine. Doru-mi este și mie de d-ta, dragă, dar, mare-i Cel-de-sus! A da el, de-om fi sănătoși, să 

vină și vremea aceea că doar nu-i legată de gard. 

 Ș-atunci vom face un berian ca acela, de s-a duce vestea! La întrebarea ce mai fac, răspund că 

nu mai pot face acum nimănui nimica!... Cu ce mă mai îndeletnicesc, mai mult cu șezutul, vorba unei 

duduci de modă nouă. Cu Pompiliu și cu Eminescu m-am întâlnit și ne-am probozit... 

 Când vei scrie lui Mihail pomenește-i și de mine. Te îmbrățișez și te sărut cu drag și te rog, nu 

mă uita. Mă închin cu frățească dragoste și să auzim de bine! 

     

         I. Creangă (3) 

 

Formulele de adresare: 

(a) stimabile; 

(b)  mult iubite; 

(c) dragă 

demonstrează că scrisoarea a fost adresată unui prieten. Prin urmare, este o scrisoare de prietenie.  
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Cuprinsul comunicării este semnificativ pentru portretul moral al domnitorului și pentru unitatea între 

făpturile umane. În acest sens, structurile: 

(a) suflete nobile;  

(b) mai degrabă se uită pe sine 

au valoare ilustrativă.  

 Conținutul încheierii epistolei cuprinde, de asemenea, chintesența  prieteniei, respectul: 

(a) te rog, nu mă uita; 

(b) Mă închin cu frățească dragoste; 

(c) Să auzim de bine!.  

 Studiile arată că titlul primit nu l-a îndepărtat de prieteni pe domnul celor două principate 

românești unite: „- Onorurile nu mă vor face să-mi uit prietenii.ˮ(4) 

 Termenul domnitor provine din limba latină, dominus (5), iar un sinonim potrivit pentru acesta 

este domn,(6)  ceea ce arată o dată în plus că titlul primit denotă autoritate morală, alipire la adevăr. 

 Domnia lui Alexandru Ioan Cuza este consemnată în istoria țării datorită realizărilor care au dus 

la dezvoltarea ei. Așadar, învățământul primar devine obligatoriu, învățământul secundar și cel 

universitar sunt reorganizate, apar revistele România Literară și Revista Română, sunt publicate lucrări 

din domeniile matematică și științe naturale. În acea vreme, scriitorii: Vasile Alecsandri, Grigore 

Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Anton Pann și Nicolae Filimon publică opere literare pentru a 

apăra idealul de unire sau pentru a biciui moravuri. Mărturii ale angajării poetului Grigore 

Alexandrescu în viața politică a țării stau poeziile: Măriei sale domnitorului Alexandru Ioan I,(7) cu 

motto „Anul 1859/ Pentru ziua intrării sale în București” și  Unirea Principatelor (8)cu motto „Dedicată 

viitorilor deputați ai României”. În ultima dintre aceste opere, poetul amintește despre măreața 

Mănăstire Stelea din cetatea Târgoviștei, la temelia căreia s-a aflat acordul prin care Matei Basarab și 

Vasile Lupu pun capăt conflictului. Versurile „Cine n-are dor să vadă țara sa în fericire, / Cu legi bune, 

cu legi drepte, în tărie și-n unire,/ Cultivând artele păcii”  redau atât dragostea de țară cât și credința în 

puterea divinității de a institui pacea și fericirea. De altfel, încrederea într-un viitor fericit a fost 

exprimată de Grigore Alexandrescu și în poezia Anul 1840: ,,poate soarele fericirei / Se va arăta vesel 

pe orizon senin”. (9) Trimis în calitate de membru în Comisia interimară  de la Focșani, care viza 

desăvârșirea clauzelor Unirii, poetul este apreciat de Alexandru Ioan Cuza pentrul patriotismul său. 

Drept urmare, îi este încredințată funcția de director în Ministerul Cultelor. Considerat „cel mai autentic 

înaintaș al lui Eminescu”, Grigore Alexandrescu evocă măreția eroilor români în operele „Adio. La 

Târgoviște” și „Umbra lui Mircea. La Cozia”, iar sintagmele „vremi de fapte strălucite”, „gloria 

străbună” sunt pline de înțeles.     

4. C. Manolache, 2012, p. 21. 
5.V. Ionescu, 1993, p. 69. 
6. Cf. DEX, p. 356.  
7.G. Alexandrescu, 1998, p. 98. 
8.G. Alexandrescu, 1998, p.95. 
9.G. Alexandrescu, 1998, p. 26.  
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Vom arăta,  în rândurile care urmează, cum un fragment din cartea de istorie poate să ne inspire pentru a 

crea subiectul I A din cadrul probei de Limba și literatura română a Examenului național de  bacalaureat 

și poate să întregească bagajul de informații pe care elevul trebuie să le dețină despre înaintașii neamului 

nostru.    

 

I. Citește, cu atenție, textul-suport. 

„În divanul de la București, clăcașii ⃰ arătară printr-un memoriu greutățile țărănimii, iar în 

Moldova, clăcașii în frunte cu Moș Ion Roată, cerură printr-o jalbă ⃰⃰  ⃰ scrisă în frumos grai țărănesc, o 

serie întreagă de îmbunătățiri pentru starea țărănimii.  

Conferința celor 7 puteri de la Paris dădu Principatelor o organizație nouă care se făcu pe baza 

unor convenții. Se admite unirea Principatelor, dar fiecare dintre ele să-și aleagă principele, guvernul și 

adunarea sa legiuitoare. Legile vor fi comune și alcătuite de o comisie mixtă cu sediul la Focșani. Măsu-

rile și greutățile vor fi comune, organizarea armatei aceeași. Privilegiile erau desființate prin lege și se 

proclamă egalitate în fața legilor. Se prevede alcătuirea unei legi pentru îmbunătățirea situației țărani-

lor. O lege electorală, alăturată convenției, favoriza pe proprietari, negustori și industriași și lipsea ma-

rea masă a poporului de drepturi politice. 

Convenția prevedea ca până la alegerea noilor domni să fie în fiecare principat o locotenență⃰   ⃰   ⃰

domnească. Adunarea electivă din Moldova alese, la 5/17 ianuarie 1859, pe colonelul Alexandru Ioan 

Cuza. Partida națională din Țara Românească hotărî să sprijine candidatura alesului de la Iași și reuși 

la 24 ianuarie să obțină votul adunării pentru Alexandru Ioan Cuza . 

 

 

⃰clăcaș - țăran obligat să facă clacă  pe pământul stăpânului de pământ; clăcașii plăteau proprietarului 

în muncă chiria pământului pe care locuiau și din care se hrănea; 

⃰   ⃰jalbă - plângere în scris, adresată unei autorități; 

⃰  ⃰  ⃰ locotenență - organ administrativ-politic care ținea locul domnitorului și exercita funcțiile acestuia 
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Astfel, Principatele aveau un singur domn, iar la 8-20 februarie noul domn veni în București și 

cu prilejul depunerii jurământului, dădu o proclamație în care își arăta hotărârea de a realiza 

«dezvoltarea noilor instituții și adevărata și temeinica punere în lucrare a reformelor ce sunt menite a 

introduce în societatea noastră, marele principiu al societății moderne.»”  

 (Mihail, Roller (coor.), 1949, Istoria României, Manual Unic pentru clasa a VII-a elementară, Editura 

de Stat) 

1. Explică sensul expresiei greutățile țărănimii.                                                 

2.Indică modul în care clăcașii împreună cu Moș Ion Roată au întocmit plângerea adresată auto-

rităților. 

3.Menționează categoria socială privată de drepturi politice, așa cum reiese din al doilea paragraf. 

4.Precizează atitudinea lui Alexandru Ioan Cuza după depunerea jurământului cu ocazia învestirii sale, 

așa cum reiese din următorul fragment: „Principatele aveau un singur domn, iar la 8-20 februarie noul 

domn veni în București și cu prilejul depunerii jurământului, dădu o proclamație în care își arăta 

hotărârea de a realiza «dezvoltarea noilor instituții și adevărata și temeinica punere în lucrare a refor-

melor ce sunt menite a introduce în societatea noastră, marele principiu al societății moderne.».” 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, motivul pentru care una dintre convențiile noii organizații stabilea ca 

privilegiile să fie desființate prin lege.  

Răspunsurile așteptate sunt: 

1. Expresia „greutățile țăranilor” face referire la problemele oamenilor de la sate. 

2. Clăcașii împreună cu Moș Ion Roată au întocmit plângerea adresată autorităților în frumosul grai 

țărănesc. Este lesne de înțeles că îmbinarea de cuvinte „grai țărănesc”, din textul-suport, înseamnă fru-

moasa limbă populară și regională. 

3. Categoria socială privată de drepturi politice era țărănimea: „Se prevede alcătuirea unei legi pentru 

îmbunătățirea situației țăranilor.”. 

4. Alexandru Ioan Cuză acționează ferm pentru a pune bazele societății moderne. Acesta face cunoscută 

necesitatea reformelor în vederea dezvoltării noului stat din punct de vedere social, politic și mai ales 

economic.   

5. Motivul pentru care una dintre convențiile noii organizații stabilea ca privilegiile să fie desființate 

prin lege era ca toți cetățenii să se bucure de drepturi egale.  

 Putem afirma că domnitorul Alexandru Ioan Cuza a reprezentat o personalitate istorică 

importantă a României mai ales pentru că, în timpul domniei sale, s-a înfăptuit Mica Unire,  iar reforma 

învățământului a avut caracter durabil.  În trecere prin Ploiești, călătorul poate observa că oamenii lo-

cului cinstesc personalitățile istorice. Domnul Munteniei și al Moldovei, cu gradul de colonel,  s-a dove-

dit a fi și bun strateg, deoarece a așezat oaste la Florești, în Prahova, pentru a întări și a apăra Carpații, în 

cazul năvălirii inamicilor I. L. Caragiale a redat în opera sa, Peste 50 de ani, emoția cu care oamenii l-au 

primit pe domnitor la Ploiești, după Unire: „Se aud afară, de departe, urale zguduitoare. […] Și din toate 

piepturile, la comanda neuitatului nostru dascăl, inimosul Basile Drăgoșescu, pornește un întreit ura!”. 
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Considerăm că un pas hotărâtor către universul cărților a fost făcut atunci când am pășit pe Aleea 

Scriitorilor pentru a împrospăta informațiile învățăceilor despre domnitor, despre creația vastă a 

scriitorului Grigore Alexandrescu sau despre contribuția sa la făurirea Unirii, despre existența unei 

scrisori a lui Ion Creangă adresată lui Alexandru Iona Cuza.  În drumul nostru am primit semne ale 

creativității elevilor noștri, așa încât imagini reprezentative însoțesc textul.  
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LES ÉMOTIONS EN CLASSE DE FLE – UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE 
 

Profesori: Marilena-Rozalia Rusu și Georgeta-Camelia Ploscaru, 
                                                           Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure 

 

 

 

 

 

 

 

La Tour Eiffel – un symbole        Paris – Ville lumière 

                                                                                                                 

 

Compétences: compréhension des écrits, production orale, production écrite 

Compétences spécifiques: 

• communicatives: 

 ▪ exprimer de façon simple son opinion sur un thème d’intérêt général (les émotions); 

       ▪ parler de soi, de ses émotions et de ses sentiments  

• linguistiques:  

 ▪ apprendre ou réviser le lexique des émotions; 

 ▪ introduire les mots désignant les états d’âme; 

 ▪ repérer des informations explicites;  

 ▪ dégager des informations nouvelles (implicites)  

• socioculturelles: 

       ▪ comprendre la peinture en tant que ressource pour améliorer les connaissances culturelles 

(l’auteur Nicolae Grigorescu);  

Lieu du travail: la salle de classe 

Organisation de l’activité: frontale, individuelle, par  groupes  

Méthodes et procédés: la conversation, l’observation, la lecture, l’explication, l’exercice, le portfofio 

Supports utilisés: ordinateur , vidéoprojecteur, images, 

fiches de travail, vidéo, affiches 
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Émotions ou sentiments?  

ACTIVITÉ I 

Choisissez  la joie! C’est juste une idée  pour  les fêtes. 

            Niveau: A1 – A2 

I. Notez les mots  dans 

vos  cahiers. 

  

  

  

  

  

Guide du professeur : 

 a. afficher une planche 

dans la classe avec les 

synonymes du mot joie; 

b. expliquer les mots si 

nécessaire 
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ACTIVITÉ II 

Niveau: A1 – A2 

Pour exprimer des sentiments 

vous utilisez la structure „Je 

suis...” . 

a. Associez chaque mot à une 

phrase. 

  

 

 

 
  

b. Notez une conclusion. 

Émotion (nom féminin)  a le 

sens état affectif nettement 

prononcé, 

sentiment. 

Guide du professeur: 

demander aux apprenants de 

faire des associations 

entre les mots  et les 

phrases; 

possibilité d’afficher les listes 

dans la classe 

  

a. Je suis étonné car j’ai rencontré 

un vieil ami. 

b. Je suis heureux qu’aujourd’hui 

est mon anniversaire. 

c. Je suis agitée parce que j´achète 

un chien aujourd’hui. 

d. Je suis nerveuse  parce que j’ai 

eu une dispute avec un ami. 

e. Je suis triste parce que j’ai perdu 

les clés de la maison. 

  

 

  



64 

Vidéo – animation 

EXPRESSION ORALE – Les émotions  

  

  

Parler de ses émotions 

La roue des émotions 

 

LA STRUCTURE DU GROUPE NOMINAL  

 Le GN complexe (étendu) est constitué d’un nome centre (le déterminé) et d’un adjoint 

(ou déterminant) qui peut être un adjectif. 

Exemples: „Ce magnifique paysage” exprime l’admiration. „Sa triste enfance” exprime la tristesse”. „Le 

regarde pâle”  exprime la peur. „Ces regardes mélancoliques” expriment la tristesse. 

ACTIVITÉ III  → Niveau: B1 – B2 

• Émotions/ Sentiments → adjectifs utiles 

joie (nom. f.) → heureux/ heureuse (adj.); joyeux/ joyeuse (adj.);  

tristesse (nom. f.) → nostalgique (adj.); triste (adj.);  

amour (nom. m.) → amoureux/ amoureuse (adj.); 

peur (nom. f.) → inquiete/ inquiète (adj.); craintif / craintive (adj.); 

dégoût (nom. m.) → dégoûtant / dégoûtante (adj.); 

colère (nom. f.) → indigné (adj.);  

file:///C:/Users/user/Downloads/Cerc%20franceză/memo_ff_rendez_vous_en_francais_parler_de_ses_emotions_V2.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cerc%20franceză/memo_ff_rendez_vous_en_francais_parler_de_ses_emotions_V2.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cerc%20franceză/memo_ff_rendez_vous_en_francais_parler_de_ses_emotions_V2.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cerc%20franceză/memo_ff_rendez_vous_en_francais_parler_de_ses_emotions_V2.pdf
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• Autour du texte – Honoré de Balzac, „Eugénie Grandet”    

 

 

 

 

 

 

 

Complète les fragments littéraires par: 

 

a)  craintif / craintive 

„Il regarda son neveu d’un air ................. sous lequel il cacha ses émotions et ses calculs.” 

 

b) heureux / heureuse 

„La pauvre femme, ...................... de pouvoir faire quelque chose pour un homme [...] lui rendait 

quelques écus sur l’argent des épingles. ” 

 

c) amoureux / amoureuse 

 „Le président comprit, lui, qu’il devait mademoiselle Grandet à un dépit ................”  

 

      Un portrait – une émotion / L’émotion 

dans la peinture 

Nicolae Grigorescu – le plus grand peintre 

roumain 

Mouvement artistique – Impressionnisme 

École de peinture – École Barbizon 
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                  ACTIVITÉ V         →          Niveau: B1 – B2  

I. Observez les tableaux. 

II. Entourez la variante convenable. 

Le premier tableau: Paysanne filant la laine  

L’émotion ressentie est: 

a. peur 

b. contentement 

c. dégôut 

Le deuxième tableau: Paysanne au foulard 

L’émotion ressentie est: 

a. joie 

b. surprise 

c. spleen 

L’analyse d’une peinture implique  

▪ impression generale, résultat d’une perception globale et 

sensible; 

▪ la couleur; 

▪ la lumière; 

▪ contexte culturel  

Il y a quatre critères d’évaluation:  

I. authénticité ( émotion vraie), 

II. l’universalité du message (valeur éternelle), 

III. concordance entre message et expression plastique, 

IV. unité de l’expression plastique 

Le tableau doit offrir une émotion, enchantement de l’oeil et 

l’harmonie.  

ÉCRIRE 

 

ACTIVITÉ VI →  Niveau: B1 – B2 

Décrire pour expliquer  

Le plus suvent, l’explication donne la cause 

d’un phénomène qui pose problème. 

Quelquefois, c’est un discours descriptif qui apporte 

l’explication; on décrit alors pour expliquer. 

Expliquer pour argumenter 

Argumenter, c’est défendre un point de vue, une thèse, à l’aide d’arguments. 

Pour mieux faire comprendre et admettre cette thèse, les arguments que l’on avance 

peuvent être des explications. 

Argumentation et explication: des points de vue différents 
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MÉMOIRES 

 Le journal:  un ami / une amie avec un grande A.  

  Passer du grave au doux, du plaisant au sévère (Nicolas BOILEAU-DESPRÉAUX) le 

journal joue un grand rôle. Sa joyeuse nature est une porte vers l’âme, mais nous ne pouvons pas 

ignorer la tristesse.  

b. Rédige une page de journal avec le thème : Les secrets pour vivre en paix avec  

soi-même, avec les autres.. (10-15 lignes)     

L’AFFICHE 

c. Créez une affiche que vous pourriez peut-être réaliser avec l’aide de votre professeur de dessin avec le 

thème: L’émotion. 

  

 

 

Raymond Savignac et l'optimisme 
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D’après Raymond Savignac (affichiste) une image très bien faite en rapport avec le thème, 

„respecte trois vertus théologales: la surprise, l’émotion et le style.” 

LE PORTFOLIO 

 

d. Réalisez un portfolio sur le thème „Les émotions”, ajoutez des illustrations.  

Recommandation: Faites une documentation attentive. 

                                                                                             

 

Nous résumons 

 

„Toutes les emotions sont contagieuses. L’orateur doit d’abord éprouver celles qu'il veut faire 

partager”. Gustave Le Bon  
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PAGINI DIN ISTORIA SCRISULUI. SCRIEREA CHINEZĂ 
 

  Minea Elena, bibliotecar 
L.T.E. ”Elie Radu”, Mun. Ploiești 

 
 
 
 Nevoia omului de a păstra și a transmite generațiilor viitoare cunoștințele pe care le-a acumulat 

despre lumea înconjurătoare, l-a  determinat  pe acesta să creeze un sistem de coduri, de semne  grafice 

convenționale  prin care să redea idei și concepte. 

 Unele dintre cele mai vechi semne convenționale din lume sunt ideogramele chineze. Hieroglifa 

chineză este singurul scris hieroglific, care a fost inventat în antichitate și a supraviețuit până în zilele 

noastre. Scrierile altor civilizații antice ale Orientului Mijlociu, Asiei de Sud, Americii Centrale, nu a fost 

păstrate, de la ele rămânând doar câteva fragmente.  

 Scrisul hieroglific chinez, ca patrimoniu cultural de mare valoare al  Imperiului de sub Cer , a fost 

întotdeauna asociat în mintea populației cu meritele unei personalități istorice anume. În China antică, 

scrisul avea un scop eminamente divinatoriu.  

 Prima mențiune despre hieroglifele tradiționale chineze poate fi găsită în poveștile mitice despre 

Fu Xi, unul dintre fondatorii culturii chineze și creatorul trigramelor, și despre Shen Nong, fondatorul 

agriculturii și medicinii. 

 Legenda spune că Fu Xi stătea la pândă pe malurile Fluviului Galben în așteptarea dragonului 

fantastic, care avea pictate pe solzii spatelui simbolurile scrierii chinezești. Fu Xi (care a domnit între anii 

2852 - 2737 î.e.n.), împăratul legendar al Chinei antice și unul din cei Trei Conducători mitici, a revelat 

prima dată conținutul celor opt trigrame (ba-gua). Toate acestea corespund anumitor concepte (cer, 

pământ, apă, tunet, vânt, foc, munte, izvor). Trigramele au format cele 64 de hexagrame, care au devenit 

fundamentul pentru crearea Cărții Schimbărilor (Y Ching ).  

 Shen Nong folosea noduri pe frânghii pentru nevoile de guvernare și transmiterea indicațiilor. 

Astfel, putem presupune că Fu Xi și Shen Nong au fost creatorii primelor protohieroglife, care simbolizau 

obiecte reale. 

 Mai departe, în mitul despre dezvoltarea hieroglifelor chineze se atestă că istoriograful oficial al 

celebrului Împărat Galben (Huang Di), Tsang Sze, este creatorul scrisului chinez hieroglific care s-a 

păstrat până în zilele noastre. 

Tsang Sze a realizat că pentru a se referi  la un obiect sau fenomen nu este neapărat să desenezi 

obiectul în sine, este suficient un simbol. În baza observațiilor comportamentului păsărilor, animalelor, 

insectelor, peștilor, amplasării stelelor și constelațiilor, formei plantelor și obiectelor, Tsang Sze a creat 

caractere scrise, care au devenit primele caractere chinezești - zi . 
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 În prezent, există multe descoperiri arheologice care indică faptul că originea caracterelor 

chinezești își are rădăcina în trecutul îndepărtat. De exemplu, recent, arheologii au descoperit în 

Tszyahu, provincia Henan, o cochilie de broască țestoasă cu inscripții care datează din 6600-6200 î.e.n. 

O altă descoperire a fost făcută în orașul Damaydi, regiunea Ningxia, unde au fost găsite semne gravate 

iscusit pe stânci, care datează din 6000-5000 î.e.n. 

 Scrierea chineză era constituită din mileniul II î.Hr. în liniile sale generale, după cum o dovedesc 

inscripțiile pe piatră, bronz și manuscrisele de pe lamele de bambus. Limba chineză monosilabică era 

foarte potrivită pentru notarea cuvânt cu cuvânt. Regulile caligrafice se respectau cu strictețe pentru a se 

evita confuziile între cele 50.000 de caractere ce se puteau întrebuința în scriere, reduse apoi la 8000 

pentru uzul curent. Fiecare caracter se înscria într-un pătrat care se așeza în coloane, de sus în jos, din 

partea dreaptă. 

  Inițial se scria prin gravare, apoi s-a introdus cerneala și pensula (în jurul anilor 200 î.Hr. - 100 

î.Hr.) modificându-se forma caracterelor. S-a scris pe oase, pe scoici, pe piatră, lame de bambus și pe un 

material inventat în China, pe hârtie  

 Primele forme de suporturi fizice pentru scriere au fost concepute în jurul secolului al VI-lea î.Hr. 

Aceste expresii primare ale cărții se realizau din suluri de bambus sau fâșii de lemn, care erau 

inscripționate cu o cerneală rezistentă și prinse între ele cu o coardă, purtând numele 

de jiance sau jiandu. Din cauza sensibilității la degradare, modelele de jiance sunt foarte rare azi, deși au 

fost folosite foarte mult timp, chiar și după inventarea hârtiei. Începând de la Confucius (551-479 î.Hr.), 

acestea au devenit instrumente ideale de propagare a cunoașterii științifice, folosind la transmiterea prin 

scris a unor tratate de filosofie, astronomie, cartografie și medicină. 

Evoluția scrierii chineze este complicată și este marcată de diferite schimbări în forma 

caracterelor. Limba vorbită s-a despărțită în multe dialecte, scrierea fiind singura care a ajutat la 

comunicarea între spațiile divizate lingvistic. Scrierea chineză a zilelor noastre păstrează stilizate 

pictogramele de pe „oasele de ghicit” redactate cu 3500 ani în urmă. Cele mai vechi semne, așa -

numitele caractere pa-kwa, datează din mileniul III î.d.H., de la 2852. Semnele pa-kwa sunt în număr de 

64, alcătuite cu ajutorul unor liniuțe. 

Invenția providențială a hârtiei este atribuită de tradiția chineză unui eunuc pe nume Tai Lun, în 

anul 105 d.Hr. Se știe că el făcea parte din garda imperială, fiind ales consilierul împăratului în anul 75 

d.Hr. și că se îndeletnicea în timpul liber cu munca pământului. El a devenit conducătorul, ca apoi în 89 

d.Hr. să fie numit inspectorul atelierului în care meșterii erau încurajați să făurească săbii și arme de 

metal de cea mai bună calitate. Mătasea pe care se imprima scrisul se numea djă și era scumpă. El a 

propus să se fabrice hârtia din scoarța copacilor, din resturi de cânepă, din cârpe și plase pescărești. 

Astfel în 105 d.Hr. a prezentat împăratului în primul an din dinastia Juen-Sing un raport asupra 

procedeului de fabricare a hârtiei, care s-a numit țai-hou-djă (hârtia nobilului Țai). Împărăteasa-mamă, 

Tam, i-a acordat titlul onorific de nobil.  

Procesul înlocuirii bambusului cu hârtia a durat mai multe secole, tehnica producerii hârtiei fiind 

bine păstrată de poporul chinez până în jurul anului 610 d.Hr,  iar  prin intermediul coreenilor, secretul a 

ajuns la japonezi.  
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 Peste alte două secole îl vor afla arabii de la care va fi transmis în Europa în jurul anului 1000.  

Ieftinirea hârtiei a făcut ca în secolul al IX-lea „toată lumea să învețe să scrie și să deseneze pe hârtie”. 

Dar chiar mai înainte, pe la mijlocul secolului al VII-lea apăreau primele bancnote de hârtie în timpul 

dinastiei Tang (618 – 907). 

 Am arătat deja în care context spre anul 100 d.Hr., Țai - Lun, șeful arsenalului imperial, a găsit 

un mijloc de a fabrica hârtie veritabilă din pânză. Noua scriere al cărei aspect a fost în mod natural 

influențat de această dublă descoperire a fost numită li-chu (scriere oficială). Ea a cedat locul în cursul 

sec. IV d. H. lui k’ai chu (scriere tip), care e încă folosită în prezent. Dar există încă multe alte genuri 

de scriere chineză, printre care ts’ao-ciu (cursivă), destul de greu de citit, k’ai-hing ciu, sung ciu, alte 

feluri de scriere cursivă. 

 Chinezii prețuiau caligrafia, pentru că ea ajută la clarificarea descifrării unei scrieri în care se 

foloseau mii de semne grafice. Scrierea chineză se bazează pe linii verticale trasate de sus în jos, urmate 

de linii de la dreapta spre stânga. Altfel spus, primul cuvânt al textului se scria sus și la dreapta, ultimul 

la stânga și în jos. Fiecare literă se cere înscrisă într-un pătrat ideal, mereu de aceleași dimensiuni. 

 Fraza chineză se construiește printr-o juxtapunere de monosilabe, a căror funcție gramaticală e 

indicată numai prin locul ocupat în raport cu celelalte ori prin cuvinte auxiliare, ele fiind mereu 

susceptibile de a fi folosite în mod independent.  

Scrierea chineză veche are cu mult mai multe monosilabe decât dialectele moderne, al căror 

fonetism este simplificat, prin căderea sau modificarea unor consoane. 

 Spre deosebire de scrierile aztecă și maya din America Centrală sau de cea sumeriană din 

Babylon, scrierea chineză nu surprinde, în fapt, prin mulțimea sufixelor și prefixelor ori prin diversitatea 

flexiunii gramaticale. Marea problemă pe care inventatorii acestei scrieri trebuiau să o rezolve era să 

găsească reprezentarea grafică proprie fiecărui cuvânt. 

 Cei mai prestigioși teoreticieni ai scrierii chineze: Pan Ku, Hiu Chen, Tcheng Tchong au căzut de 

acord asupra ideii că la formarea caracterelor grafice chineze au contribuit șase principii: 

1. morfogramele, adică reprezentarea figurativă a obiectului; 

2. dactilogramele, ce indică acțiuni; 

3. combinarea ideilor, ca un agregat logic; 

4. combinarea unui element ce indică sensul cu altul ce precizează pronunțarea (morfo-fonograme); 

5. schimbarea sensului unui semn grafic existent; 

6. împrumutarea unui alt semn grafic. 

De fapt, numai primele patru procedee formează caractere grafice. 

Morfogramele și dactilogramele se numesc în chineză wen, iar tseu 

sunt morfo-fonogramele. Celelalte categorii sunt niște agregate logice, fie 

între wen, fie între tseu. 
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Poporul chinez a mai adus o contribuție notabilă în domeniul cărții. A inventat tipărirea cu clișee 

gravate în lemn, sau așa-numita xilografie, pe la mijlocul secolului al VIII-lea. Xilografia era un 

procedeu foarte eficient la vremea aceea. Tipograful putea căra și manevra cu ușurință echipamentul, 

producând sute de pagini pe zi. Cea mai veche carte tipărită prin tehnica xilografiei a fost descoperită într

-un cufăr sigilat (alături de alte documente), dezgropat la începutul anilor 1900 la Dunhuang. Cartea 

conține anumite texte budiste, se intitulează Diamantul Sutra și datează din anul 868 d.Hr. 

În prezent, există două sisteme de caractere chinezeşti. Sistemul tradiţional, folosit în Hong 

Kong, Taiwan, Macao si de chinezi în afara Chinei continentale. Formele de caractere standardizate 

datează de la sfârşitul dinastiei Han. Sistemul simplificat de caractere chineze, elaborat de conducerea 

Chineza în 1954 a promovat alfabetizarea în masă, cu o simplificare a simbolurilor tradiţionale, prin re-

ducerea numărului de ştrihuri, multe forme amintind stilul rapid de scriere a caracterelor prescurtate. 
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BIBLIOTECI ȘI BIBLIOTECARI… 

 

Anda Mihaela Miroiu- Bibliotecar 

Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina 

              Deşi nu atingem idealul lui Borges de a locui într-o imensă bibliotecă, fiecare om, în felul său – 

bibliotecar sau nu – tinde între încercările vieţii să fugă zilnic într-o carte, ca şi cum ele ne-ar fi părinţi 

eterni. De aceea, prezentul care ca bază şi acum filiaţia om - carte vie – pe orice suport. 

              Biblioteca s-a născut o dată cu cartea, parcurgând toate fazele începând de la tăbliţe de lut, 

sulurile de papirus, sau textile imprimate pe pergament, la cartea zilelor noastre. Istoria a bibliotecilor este 

strâns legată de istoria şi evoluţia scrisului, a tiparului şi a cărţii. Au apărut în Egiptul antic primele bibli-

oteci, Mesopotamia - Cetăţile Asur, Nippur, Uruk şi Ninive. Una dintre cele mai vechi capodopere univer-

sale este Epopeea lui Ghilgameş. Cea mai mare bibliotecă a antichităţii se afla la Alexandria în Egipt, care 

deţinea peste 700.000 de volume tăbliţe, papirusuri, pergamente. Treptat bibliotecile au cunoscut un re-

gres, ele dezvoltându-se pe lângă mănăstiri ca cele de pe Muntele Athos şi Sinai. În Romania, cele mai 

vechi biblioteci datează din sec.  XVI - XVII la Mănăstirile Vodiţa, Tismana, Cozia, Neamţ, Bistriţa, Peri, 

care devin centre de cult unde se tipăresc cărţi religioase. Înfiinţarea de şcoli a dus la dezvoltarea pe lângă 

ele a bibliotecilor. Prin grija lui Petrache Poenaru, academician, profesor, matematician, preşedintele “ 

Societăţii pentru învăţătura poporului român”, au început să se cristalizeze demersuri de organizare in-

stituţională, coerentă a lecturii publice. Astfel, în 1840 se decidea înfiinţarea unor biblioteci ce vor cu-

prinde orice fel de carte s-ar publica, tipărindu-se în 13 reşedinţe de judeţ. Administrate de către un 

profesor, aceste nuclee de biblioteci publice erau formate din câte un dulap şi li se aloca o suma din bu-

getul anual pentru achiziţii de carte. 

               În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, între 1882 şi 1889 au luat fiinţă biblioteci la Botoşani, 

Călăraşi, Brăila, Buzău şi Galaţi. Au apărut din iniţiative particulare mici biblioteci şi în aşezările rurale 

pentru luminarea sătenilor. Acestea cuprindeau până la 120 de cărţi, şi se datorau intelectualilor din aceste 

aşezări. În 1898 s-au înfiinţat peste 300 de biblioteci populare rurale pe lângă şcoli. 

               Încă dinainte de 1900, în toată ţara , diferite cercuri şi asociaţii de lectură, organizate de femei şi 

de tineretul cultivat desfăşurau acţiuni culturale pe lângă micile biblioteci, realizând ceea ce numim activi-

tate de animaţie. 

               Fundaţia Culturală “ Principele Carol” care a întemeiat cămine culturale şi biblioteci populare a 

dezvoltat un veritabil program de acţiune culturală. Programul fundaţiei exprimă clar misiunea ei de ani-

maţie:  

„Efortul fundaţiei în ordinea bibliotecilor e să li se dea un caracter dinamic să nu rămână ceea ce sunt: 

muzee de cărţi neatinse şi necitite. Să nu aştepte ca omul să vie după carte, ci cartea să se ducă după om. 
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 Bibliotecarul să intereseze şcoala şi oamenii, să creeze ore de lectură, iar biblioteca sau căminul care o 

adăposteşte să stimuleze, să distingă, să încerce toate mijloacele bune care tind la dezvoltarea gustului de 

cetire. ”(1) 

              Beneficiază de sprijin biblioteci populare, societăţi de cultură, cămine culturale, parohii. Lista 

dovedeşte că unii preoţi constituiseră biblioteci parohiale, ca de altfel şi unele categorii de oameni mai 

cultivate, ce activau în asociaţii. 

             Iată ce spunea Principele Carol într-o scrisoare adresată Mitropolitului Primat şi miniştrilor de la 

Instrucţiune şi Culte : „Am înţeles de mult, înainte de uriaşa zguduire socială care a dat lumii 

învăţăminte aşa de tari, că problema cea mai serioasă care se pune pentru viaţa unui popor e problema 

culturii lui. Fără ea nu durează nimic. Unealta de lucru va fi CARTEA şi sufletul acelora care sunt con-

ducătorii fireşti ai poporului – preoţii şi învăţătorii. Această carte mă silesc să o apropii de fiecare 

ducând-o până în cele mai îndepărtate colţuri de ţară .(2) 

Tipăritura face apel la dascăli şi învăţători pentru a-i determina să se implice într-un efort de educaţie  

naţională şi morală prin lectură. 

               Programul fundaţiei se baza pe propaganda pentru lectură în straturi sociale până atunci mar-

cate adânc de analfabetism: „Pretutindeni aduceţi vorba potrivită despre depozitul de carte din comună, 

despre carte şi scriitori .”(3) 

               Opera de ocupaţie prin carte era înţeleasă ca efort de sincronizare, de civilizare şi progres. 

Fundaţia a contribuit la dezvoltarea înţelesului pentru lectură atât prin marea ei librărie din capitală, cât şi 

prin chioşcurile-librărie din gări. 

               Secolul trecut, pretutindeni în lume, a adus în anumite momente, dezbateri publice despre rolul 

statului cultural.  

              Această motivaţie este menită să dezvolte şi să formeze la elevi gândirea şi concepţia om-

societate, o conduită nouă faţă de carte prin lectură ca activitate susţinută, în aşa fel încât fiecare să 

devină conştient de rolul şi locul său în colectivitatea din care face parte. Scopul este conştientizarea 

problemelor generate de digitalizarea cărţii şi necesitatea de a forma la elevi o motivaţie solidă pentru 

lectură, convingeri şi comportamente adecvate, dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea cărţii pe 

suport de hârtie şi completarea colecţiilor la raft, astfel încât, elevii, adulţii de mâine, să devină factori 

activi în acţiunea lecturii susţinute, pentru că sănătatea noastră începe cu o lectură sănătoasă. 

Remarci despre cărţi şi biblioteci. Motivaţia bibliotecarului şi adevăruri despre utilizatori 

de servicii de bibliotecă. 

             Cuvântul „bibliotecă” are în contemporaneitate sensuri multiple. Bibliotecile nu sunt adversarii 

schimbărilor din societatea de astăzi. Biblioteca joacă un rol important în ansamblul societăţii contempo-

rane. Scopurile bibliotecilor sunt legate de esenţa existenţei şi a dezvoltării societăţii. 

 

 1.Curs de biblioteconomie, Şcoala Postliceală profil biblioteconomie, Câmpina, p. 5-16,  2001,  
2.Ibidem  
3.ANGHELESCU, Hermina G.B. Evaluarea serviciilor de bibliotecă, facem ce trebuie aşa cum trebuie? În: Biblioteca 
Bucureştilor, nr.2, p.25-28,2003. 
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Studiul cărţii este un fenomen cultural şi social. Într-o bibliotecă utilizatorul se descurcă mult mai uşor 

dacă are competenţe minimale în utilizare computerului. Specialităţile în biblioteci interferează şi apare 

conceptual de interdisciplinaritate. În bibliotecile de astăzi, diversitatea şi numărul documentelor cunosc o 

progresie extraordinară. Astăzi tehnologia informaţională devine pilonul central al fiecărei biblioteci pub-

lice. Bibliotecile au rolul de a clasifica, de a orândui şi de a organiza informaţia. Într-o epocă în care docu-

mentele electronice sunt în vogă nu trebuie date uitării filele îngălbenite ale unor documente tradiţionale. 

Internetul poate fi socotit o imensă bibliotecă umplută cu cărţi, un loc de întâlnire care aduce laolaltă difer-

ite comunităţi, persoane, informaţii, etc. Biblioteca virtuală a rezultat din nevoia omului de cuprindere to-

tală şi a fost posibilă datorită “ miracolului” tehnologic. Viitorul bibliotecilor presupune profesionalizare 

superioară a bibliotecarilor, cerută de societatea informaţiei. Aproape orice poate fi digitalizat: text, pic-

tură, fotografii, date statistice, sunete, imagini animate, etc.  

Bibliotecile publice sunt socotite servicii de informare. În bibliotecile de astăzi există centre de 

documentare, având misiunea de colectare a documentaţiei necesare utilizatorilor. Imaginea potenţială a 

bibliotecilor digitale se prefigurează ca o poartă deschisă informaţiei în care toţi cetăţenii vor avea acces de 

oriunde la multiple baze de date informaţionale. În era informaţională discursul uman se înscrie într-o nouă 

paradigmă: a scrisului pe ecran. În bibliotecile publice de astăzi noua tehnologie permite ca informaţia să 

fie uşor personalizată şi adaptată cititorilor. Integrarea tehnologiei în biblioteci înseamnă utilizarea tehnol-

ogiei pentru crearea unor instrumente adecvate şi eficiente de căutare, selectare, stocare, regrupare a in-

formaţiilor disponibile. Se urmăreşte crearea de noi mijloace de acces la informaţia conţinută în documen-

tele aflate în custodie. 

Cercetarea în bibliotecă presupune din partea utilizatorului, metode şi tehnici de muncă intelectu-

ală.  Bibliotecarul de azi trebuie să aibă abilităţi de utilizare a computerului, are misiunea să-i furnizeze 

utilizatorului informaţiile conţinute în documentele publicate. Există specialişti care au misiunea să-l asiste 

pe cititor în căutarea informaţiei sau să îi furnizeze informaţii “ gata de a fi folosite” , pe lângă multe altele 

trebuie văzut, înţeles şi ca un furnizor de servicii profesionale, consilier al utilizatorului, trebuie să cuno-

ască psihologia utilizatorului, să fie discret, să-l asculte şi să-l îndrume spre noutăţi apărute în publicaţii de 

carte, reviste literare, etc. 

Toate aceste calităţi ale bibliotecarului vor duce la formarea deprinderii utilizatorului de a utiliza 

serviciile de bibliotecă pentru menţinerea tonusului pozitiv al societăţii, al aplanării unor situaţii conflict-

uale, ştiindu-se că omul educat, citit, este încă un model de urmat de către cei din jurul lui .(4) 

Personal, consider bibliotecarul să fie omul bine pregătit din punct de vedere biblioteconomic, 

persoana de bază şi intermediarul cărţii, un om de cultură cu legături strânse în lumea literară, un literat, un 

partener şi un împătimit al cărţii, un publicist, o minte deschisă să reinventeze susţinut vocaţia de bibli-

otecar, de actualitate, să adauge noi atribuţii meseriei în sine . 

 

 

4.Anghelescu, HerminaG.B. Marketingul în bibliotecă şi arhivă. Braşov\; Editura Universităţii Transilvania. P. 77-83, 1997.  
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cu pricepere, curaj, să fie un orizont larg, un voluntar în desfăşurarea de proiecte, un bun strateg în 

pedagogia lecturii suplinind cu succes în procesul educaţional, completând informaţia la orele de curs, 

gata să identifice şi să promoveze utilizatorul de servicii de bibliotecă, toate un cumul care să scoată la 

lumină şi să potenţeze calitatea sa cu respect şi hotărâre prin muncă.  
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