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Editorial

Cartea - o călătorie fără sfârşit

Lumea recentă în care ne vedem cu toţii trăind de ceva vreme este o lume din ce în ce mai mică,
având o structură mult schimbată faţă de ceea ce ştiusem a fi ea înainte.
Cum se face că de
fiecare dată când deschid o
carte, tot ce mă înconjoară
devine fundal? În metrou,
dimineața, zeci de feţe, şi
piuituri stridente, şi lumini
artificiale, şi trupuri ca şi al
meu,

încercând

menţină echilibrul

să-şi
între

stații -- devin toate decor palid, sub pagini şi litere peste care ochii mei aleargă mai repede decât trenul
de 7:36.
Nu țin minte cum era viața înainte să fi învățat să citesc, dar țin minte când eram atât de mică
încât şi cel mai scund raft plin de cărţi plutea deasupra capului meu. Aşa că le ceream alor mei câte o
carte („Vrăjitorul din Oz”), sau găseam vreun scaun pe care să mă urc ca să îmi aleg eu una din bibliotecă
(„Ultimul Mohican”) din sufragerie, care-mi părea pe-atunci o peșteră cu pereții făcuți din cărți.
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Să tot fie douăzeci şi ceva de ani de atunci şi nici nu mai știu câte cărți am citit între timp. De la
Petre Ispirescu şi Ion Creangă la Margaret Atwood, Kafka, David Foster Wallace şi Cormac McCarthy -oare chiar să fi trecut atâția ani?
Cărțile m-au ghidat, m-au alinat, m-au distras, m-au amuzat şi m-au lăsat în ceaţă („Procesul”).
M-au făcut să mă simt edificată, liniștită sau îngrozita („The Road”) -- dar niciodată singură. Şi totuși,
cititul e o experiență solitară, o introspecție, un prilej de a fi cu tine însuţi, de a-ţi dezvolta imaginația şi
universul creator. Ca şi jurnalist şi scriitor, unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit a fost să
citesc... să citesc mult.
Aşa că am mereu măcar două cărți pe noptieră: una începută, care se plimbă cu mine pe
metrou, în parc sau la plajă, cu colţuri îndoite la pasajele preferate şi fotografii vechi sau cărți poștale
drept semne, iar alta nouă, proaspăta, cu miros de cerneală crudă şi hârtie neatinsă. Mereu altele ajung
pe noptieră, prieteni noi cu suflete vechi.
Ar fi aiurea să enumăr de ce e important să citești şi ce pierzi nepetrecând măcar câteva minute
pe zi citind. Cărțile te inspiră, te învaţă, te provoacă să gândești altfel -- mai creativ, mai îndrăzneț. Am
ajuns să detest să fac naveta fără o carte în mână (mi se întâmplă uneori s-o uit pe noptieră), iar golul pe
care îl simt în diminețile acelea zăpăcite nu îl pot compara decât cu imaginea -- imaginea imaginată, de
altfel -- a pereților apartamentului alor mei fără rafturile pline de cărți. Ce gol, ce trist, ce frig ar fi.

de Becky Bratu, absolventă CNMN 2005
Jurnalist, msnbc.com, New York
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Interviuri
Cosmin Herman
de prof. Circa-Chirilă Camelia
Mă prezint în aceste cuvinte doar în două ipostaze; real şi uman. Sunt managerul sau prim
evanghelistul unei organizații care şi-a
asumat un proiect de responsabilitate social
educativă şi anume Rețeaua EDU Moodle
Romania. Am creat o structură diversificată
pentru a putea oferi învățământului
românesc preuniversitar o platformă de
comunicare, socializare, predare şi învățare.
Sunt o persoana care naște idei dar le pune
în practică împreună cu colaboratori care
împărtăşesc aceleaşi nevoi şi năzuinţe. Sunt
absolvent de informatică, deci un realist şi
consider că este necesar să găsim echilibrul
utilizării
tehnicilor
moderne
de
învăţare/predare
cu
învăţământul
clasic/uman.
Ipostaza umană este cea de scriitor sau de
umil slujitor al unui condei sărac. Scriu, cu
toţii scriem. Simt, cu toţii simţim. Greşesc,
cu toţii greşim aşa că iată-mă omul printre
oameni, semenul nostru, omul cotidian.
Prima mea carte s-a numit "Lacrimi ce-mi lipsesc", o perioadă adolescentină de scrieri, simţiri, greşeli.
Apoi a urmat "Scrisori din Tars", am început să mă aşez şi să urmez trăirile omului cotidian cuprins între o
sensibilitatea prăpăstioasă şi nevoia de a defini. Şi iată-ne oameni.
Cosmin Herman
1. Considerați scrisul o meserie, o pasiune sau o vocație?

Scrisul este o prelungire a spiritului unui om, a caracterului. Poate începe din pasiune ajungând să fie o
vocație dacă se realizează osmoza dintre cunoaștere, rațiune şi suflet. Pentru cei mai fericiți poate deveni
chiar o meserie.
2. În ce moment din viață v-a venit dorința să scrieți?

Scrisul s-a înfiripat prin poezie, poezia adolescentină, inocentă, visătoare.
3. Ce anume vă hrănește inspirația?

Trăirile cotidiene, lucrurile simple, nevoia de ieșire şi exprimare a cuvintelor ce dospesc şi vor să fie spuse.
4. Vă identificați cu personajele dumneavoastră?

În mare parte sunt personajul meu secundar, fiecare om care citește scrierile mele trebuie să se simtă
personajul principal.
5. Ce carte ați recomanda tinerilor de azi ca pe o lectură plăcuta şi utilă vârstei
lor?

Pentru partea rațională recomand „Romanul adolescentului miop”, de Mircea Eliade şi „Viața ca o
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pradă" de Marin Preda; recomand cele două cărți pentru a înțelege că generația lor nu diferă deloc de
alte generații trecute. Şi pentru partea sufletului recomand „Iona”, de Marin Sorescu.
6. Scriitorul dumneavoastră preferat?

Marin Preda
C R O N O L O G I E - Volume publicate
Scrisori din Tars - 2001, editura Guttenberg;
Moodle - Administrare, utilizare, evaluare - 2011, editura Guttenberg.

Interviu cu publicistul şi scriitorul EMIL ŞIMĂNDAN
de prof. Adriana Filip

ADRIANA FILIP: Domnule Emil Şimăndan v-aţi afirmat de-a lungul anilor ca o adevărată
conştiinţă jurnalistică şi literară arădeană. Aţi publicat un număr impresionant de
cărţi (reportaje, interviuri, istorie recentă, monografii literare, istoria presei,
dicţionare şi cărţi de beletristică). Pentru începutul dialogului nostru doresc să vă
întreb dacă dv. consideraţi scrisul o meserie, o pasiune sau o vocaţie?

EMIL ŞIMĂNDAN: Mulţumesc pentru invitaţia pe
care mi-aţi făcut-o de a vă acorda un interviu pentru
prestigioasa revistă „LABOREMUS” a Colegiului
Naţional „Moise Nicoară” din Arad, invitaţie ce mă
onorează în mod deosebit. Dar înainte de a vă
răspunde la prima întrebare, doresc să fac două
precizări de suflet. Prima precizare este aceea că şi
eu mă număr printre absolvenţii prestigiosului
Colegiu Naţional „Moise Nicoară”, promoţia 1959, la
cursul seral. Pe vremea tinereţii mele se numea Liceul
„Ioan Slavici”. Din multiple şi nefericite cauze – pe
care nu este cazul să le enumăr în acest interviu –
după cel de al doilea război mondial, în anii
comunizării României prin intervenţia brutală a
Moscovei staliniste, patronul spiritual al liceului,
Moise Nicoară, a fost pus la „index” de către
propaganda comunisto-proletcultistă, schimbându-se
denumirea liceului în „Ioan Slavici”. Totuşi, numele
patronului spiritual nu a fost şters de pe majestuosul
edificiu al şcolii; îl citeam de pe terenul de sport ori de pe faleza Mureşului. A doua precizare pe care mai
doresc să o fac este că după absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj
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Napoca (promoţia 1965) am funcţionat câţiva ani ca profesor de limba şi literatura română, cu jumătate
de normă, la secţia serală a liceului, dar şi la clasele de gimnaziu, până în anul 1970, când am trecut la
cotidianul local, „Flacăra roşie” din Arad, ca redactor cu probleme de cultură şi învăţământ.
În ceea ce priveşte prima întrebare pe care mi-aţi adresat-o, personal consider scrisul o meserie,
pe care nu o poţi exercita fără pasiune şi fără vocaţie. Scrisul se învaţă cu pasiune şi vocaţie atât de
scriitori, cât şi de jurnalişti.
A.F.: În ce moment din viaţă v-a venit dorinţa să scrieţi?

E.Ş.: Dorinţa mi-a venit la vârsta de 16 – 17 ani când eram muncitor (frezor) la Întreprinderea de
strunguri „Iosif Rangheţ” din Arad şi urmam cursurile serale ale Liceului „Ioan Slavici”. Era perioada în
care citeam reportajele frenetice de război ale marelui reporter Erich Maria Remarque („Nimic nou pe
frontul de vest”). Indirect am început să urmăresc munca muncitorilor de la secţia uzinaj, unde se făceau
piese de mare precizie pentru „inima primului strung românesc”. În acest context mi s-a născut dorinţa
să scriu reportaje din această nouă şi modernă fabrică de strunguri din România, construită în acei ani la
Arad.
Se impune totuşi să mai fac o precizare. Eu am ajuns la Liceul seral „Ioan Slavici” în toamna anului 1956,
după ce s-a desfiinţat, după model sovietic, Şcoala Medie Metalurgică din Arad (fostul Liceu de Arte şi
Meserii), unde eram deja elev în anul doi. Întrucât am făcut parte dintr-o clasă foarte bună, ni s-a permis
(celor care am dorit) să ne continuăm studiile şi la cursurile serale ale Liceului „Ioan Slavici”. În urma unui
examen de diferenţă (în Şcoala Medie Metalurgică nu făcusem istorie şi botanică), am fost primit, în anul
doi, la cursurile serale ale Liceului „Ioan Slavici”. Astfel am ajuns să fac, în paralel, două şcoli: şcoala
profesională metalurgică de ucenici şi liceul seral. Cursurile şi practica în producţie la Şcoala profesională
de ucenici se organizau dimineaţa, astfel încât în cursul după-amiezii până seara târziu, puteam să
mergem la liceu. După absolvirea şcolii profesionale, în vara anului 1957, am fost repartizat la
Întreprinderea de strunguri din Arad, ca muncitor calificat (frezor). Am fost încadrat, cu derogare de
vârstă - nu aveam încă împliniţi 17 ani - la secţia uzinaj. Eram cel mai tânăr muncitor din secţie şi poate
din întreaga fabrică. Aveam o sensibilitate deosebită şi eram receptiv la tot ceea ce se întâmpla în jurul
meu. Aşa s-a născut dorinţa mea de a scrie. Astfel, după absolvirea liceului, deşi primisem o bursă de
întreprindere pentru Politehnică, am renunţat la ea şi am optat să urmez Facultatea de Filologie din ClujNapoca, schimbându-mi în felul acesta meseria şi viitorul.

A.F.: Ce anume vă hrăneşte inspiraţia?

E.Ş.: Destinele şi poveştile adevărate ale oamenilor pe care le recepţionez din jurul meu. Viaţa de zi cu zi
pe care o observ cu mult interes încă din fragedă tinereţe. Când apelez la ficţiune, am grijă ca ea să fie
plauzibilă, cititorul să găsească în ceea ce scriu un corespondent în gândurile şi trăirile sale, în gesturile şi
acţiunile sale de viaţă, oricât de dură ar fi realitatea. Cititorul te simte foarte repede dacă minţi, dacă nu
eşti sincer în scrierile tale. Nu ai voie să distorsionezi, nu ai voie să-ţi trădezi semenii, care sunt cititorii
tăi.
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A.F.: Vă identificaţi cu personajele dvs.?

E.Ş.: Cele 29 de cărţi pe care le-am publicat până în prezent au o tematică foarte diversă. Am publicat
cărţi de publicistică, de reportaje şi interviuri, de istorie recentă (şase cărţi despre evenimentele din
Decembrie 1989 de la Arad şi despre Eroii Martiri ai Aradului), de istoria presei (două dicţionare dedicate
presei arădene şi jurnaliştilor arădeni), monografii literare prin dialog (cu scriitorii şi publiciştii Ştefan
Augustin Doinaş, Ioan Alexandru, Gabriel Ţepelea şi Viorel Gheorghiţă), volume care au necesitat o
documentare extrem de vastă. Mă identific în schimb cu lirica pe care am publicat-o şi cu personajele
volumelor de proză pe care le am în prezent în lucru. Cele trei volume de versuri pe care le-am publicat –
„Trecerea timpului”, „Oglinzi şi memorie” şi „Musafir în secolul 21” – sunt creaţii de factură personală.
Aşa cum am spus, am în lucru un triptic-romanesc (trei romane de dimensiuni mai reduse) ai cărui eroi
străbat o jumătate de secol de presă de după cel de al doilea război mondial şi de după Revoluţia
Română din Decembrie 1989, în trei ipostaze specifice. Multe sunt lucruri trăite în mod direct. Am
debutat în presă în anul 1962, când eram student în anul al doilea la filologia clujeană. Deci, faceţi o
mică socoteală şi veţi constata că sunt un veteran incontestabil al presei arădene. În această vară se
împlinesc 50 de ani de la debutul meu în presă, ceea ce înseamnă că personajele mele, din cele trei miniromane aflate în lucru, vor avea multe asemănări cu destinul unui publicist care „planează”, ca un
supravieţuitor detaşat, peste două epoci absolut ireductibile.

A.F.: Ce carte aţi recomanda tinerilor de azi ca pe o lectură utilă şi plăcută
vârstei lor?

E.Ş.: Înainte de toate, le recomand să citească cât mai multe cărţi şi romane de dragoste, prin care ajung
să se descopere pe ei înşişi. Într-o eră a audiovizualului şi a bombardamentului informaţional, pentru
mulţi tineri cartea este considerată un lucru de prisos. Ei trebuie să ştie totuşi că audiovizualul oferă
tinerilor o cunoaştere pasivă, orientată de la concret la abstract. Pe când textul literar, dimpotrivă, le
oferă o cunoaştere activă, tânărul cititor este orientat de la abstract la concret şi, în felul acesta, este
obligat să-şi folosească imaginaţia pentru a „decoda” mesajul scriptic, îmbogăţindu-şi astfel bagajul
cultural, mult mai persuasiv decât vizionarea unui film de „aventuri” mondene, fie el şi artistic, la
televizor, video sau cinematograf. Le recomand aşadar, să citească măcar două sau trei din cărţile pe
care le voi menţiona mai jos, cărţi plăcute, pe care le consider binevenite pentru lectura oricărui tânăr
licean: „Numele trandafirului” de Umberto Eco; „Pe aripile vântului” de Margaret Mitchell; „Maestrul şi
Margareta” de Mihail Bulgakov; „Bonjur tristesse” de Francoise Sagan, „De veghe în lanul de secară” de
Jerome D. Salinger; „Un veac de singurătate” de Gabriel Garcia Marquez, „Craii de curtea-veche” de
Mateiu I. Caragiale; „Casa Buddenbrook” de Thomas Mann. Cine le va citi pe toate s-ar putea să ajungă
(de ce nu?) un frenetic jurnalist, ori un bun scriitor. Meseria scrisului se învaţă, înainte de toate, citind
multe, multe cărţi!…
A.F.: Care este scriitorul dvs. preferat?

E.Ş.: Am doi mari scriitori preferaţi: Dostoievski şi Shakespeare – ambii titani ai literaturii universale!
Iunie 2012
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C R O N O L O G I E – Volume publicate
1980 – „Orizonturi mioritice transilvane” (reportaje cu pictori naivi şi artişti populari) Ed. CCESJ, Arad;
1981 – „Un spectacol pentru o mie de ani” (interviuri cu 30 de sculptori în Tabăra de la Căsoaia, judeţul
Arad), Ed. CJOP, Arad;
1983 – „Cântec pentru mâine” (antologie literară – 101 autori şi scriitori arădeni), Ed. CJS, Arad;
1993 – „Dialoguri cu Ioan Alexandru. Poetul şi Revoluţia”, Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
1995 – „Dialoguri la frontieră” (publicistică), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
1995 – „Puterea libertăţii” (interviuri), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
1998 – Politică şi cultură la frontiera de vest” (dialoguri cu personalităţi culturale şi politice), Ed.
Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
1998 – „Ioan Slavici şi unitatea spirituală naţională” (coautor), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
1998 – „Templul memoriei. Ştefan Augustin Doinaş în dialog cu Emil Şimăndan”, Ed. Fundaţiei „Ioan
Slavici”, Arad;
1999 – „Călătorie prin veac. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan” (Cuvânt înainte de acad.
Augustin Buzura), Ed. „Vasile Goldiş” University Press, Arad;
1999 – „Întrebătorul din Agora” (literatură şi document) – zece ani de la Revoluţia Română din
Decembrie 1989 de la Arad, Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
2000 – „Călătorie prin veac. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan” (Cuvânt înainte de acad.
Augustin Buzura), Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
2000 – „Eminescu – Destin, Conştiinţă. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan”, Ed. Fundaţiei
„Ioan Slavici”, Arad;
2001 – „Dialoguri cu Ioan Alexandru”, Ediţia a II-a (Colecţia Alternative), Ed. Dacia, Cluj-Napoca;
2003 – „Întoarcerea acasă. Ştefan Aug. Doinaş în dialog cu Emil Şimăndan” (Cuvânt înainte de Ion Pop),
Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
2003 – „Întrebătorul din Agora. În amintirea Eroilor Martiri ai Revoluţiei de la Arad” **, Ed. Fundaţiei
„Ioan Slavici”, Arad;
2006 – „Evoluţia şi tipologia presei arădene 1833 – 2002” (în colaborare cu Melente Nica şi Gabriela
Groza), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
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2006 – „Vocaţia multiculturală a presei arădene”, volum coordonat de Emil Şimăndan, apărut sub egida
Bibliotecii judeţene „A.D.Xenopol” Arad (Cuvânt înainte de Florin Didilescu), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”,
Arad;
2008 – „Îndrumătorul din Agora. Revoluţia Română din Decembrie 1989 de la Arad” (Ediţia a 2-a,
revizuită şi adăugită), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
2009 – „Trecerea timpului” (versuri), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad
2009 – „Musafir în secolul 21” (meta-poeme), Ed. „Guttenberg Univers”, Arad;
2009 – „Victoria la Arad – 1989” (două ediţii, I şi II), Ed. „Fundaţiei „Ioan Slavici” Arad şi la Ed.
„Guttenberg Univers”, Arad;
2009 – „Revoluţia Română în Banat” - Timişoara, Lugoj, Arad, Reşiţa şi Caransebeş – (coautor pentru
judeţul Arad), volum apărut sub egida IRRD - Bucureşti, Ed. SITECH, Craiova;
2009 – „Întrebătorul din Agora. Revoluţia Română din Decembrie 1989 de la Arad” (Ediţia a 3-a, revizuită
şi adăugită), Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad;
2009 – „Decembrie însângerat. În amintirea Eroilor Martiri şi răniţilor de la Arad”, Ed. „Guttenberg
Univers”, Arad;
2010 – „Dicţionarul presei arădene” (coordonator), Ed. „Guttenberg Univers”, Arad;
2010 – „Oglinzi şi memorie/Tukrok es emlekezet” (versuri bilingve, româno-maghiare), Ed. „Guttenberg
Univers”, Arad;
2011 – „Dicţionarul Jurnaliştilor Arădeni”, Ed. „Guttenberg Univers”, Arad;
2011 – „Revoluţia Română din Decembrie 1989 în presa italiană” (coautor), Ed. „Guttenberg Univers”,
Arad.

Cărţi despre EMIL ŞIMĂNDAN

2003 – „Ultimul ‚lup de mare’ al presei arădene la sfârşit de secol 20: Emil Şimăndan” de Prof. Melente
Nica, Ed. Fundaţiei „Ioan Slavici”, Arad.
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ADELA STURZA - poet
de prof. Adriana Filip
1. Considerați scrisul o
meserie, o pasiune sau o
vocație?

Poate sunt oameni născuți pentru a
scrie, care trăiesc din cuvinte. Nu aş
vrea să cred că cineva îşi propune să
devină scriitor, cred că pur şi simplu
se întâmplă, cuvintele îşi cer dreptul
la viață. Consider că scrisul este o
vocație pe care o urmezi sau nu, poți
scrie pentru tine, așa cum poţi alege
să lași gândurile să se aștearnă
pentru cei ce vor să-şi coboare
privirile asupra paginilor ce cuprind
lumea creată de tine.

2. În ce moment din viață v-a venit dorința să scrieți?

Ca orice copil, şi eu mi-am dorit să fac ceva deosebit, am visat să devin balerină, să cânt la pian, să scriu.
Anii au trecut, visele au rămas undeva ascunse, acoperite
de pulberea fină a uitării. Am citit ce au scris alții până când, într-o zi, preaplinul cuvintelor s-a revărsat.
Cuvintele îşi cereau dreptul la viață, sau mai bine spus eu aveam nevoie de ele pentru a trăi. A fost un dar
venit într-un moment de cumpănă. Am scris pentru mine.
3. Ce anume vă hrănește inspirația?

Nu îmi propun să scriu - de multe ori o imagine, un cuvânt auzit, o discuție purtată o trăire - se
transformă într-o înşiruire de litere ce se aleargă până când devin înțeles. Atunci când cuvintele se întorc
la mine, citindu-le, mă miră conținutul lor, abia atunci le trăiesc.
4. Vă identificați cu personajele dumneavoastră?

Scriind poezie, mă regăsesc în multe dintre rândurile așternute, ceea mai mare bucurie pentru mine e ca
şi alții să îmi spună același lucru.
5. Ce carte ați recomanda tinerilor de azi ca pe o lectură plăcuta şi utilă vârstei
lor?

Nu aş îndrăzni să recomand, mai ales în ziua de azi. Tinerii ar trebui să citească, doar astfel pot afla ce le
place.
6. Scriitorul dumneavoastră preferat?

Îmi place literatura engleză din sec. al XIX-lea, dar îl citesc cu plăcere şi pe Octavian Paler.
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C R O N O L O G I E – Volume publicate
Eu, ed. Studia, Cluj-Napoca 2010;
Miniaturi, ed. Studia, Cluj-Napoca, 2010;
Cădere, ed. Studia, Cluj-Napoca, 2011.

Diac. prof. Alexandru Tiulea
de prof. Adriana Filip

Adriana Filip: Consideraţi scrisul o meserie, o pasiune sau o vocaţie?

Diac. prof. Alexandru Tiulea: Pentru mine
scrisul reprezintă o formă de exprimare
izvorâtă din vocaţie. Un limbaj personalizat şi
accesorizat potrivit nevoilor sufleteşti – stărilor
interioare. Într-o lume tot mai secătuită de
resurse materiale dar şi spirituale, scrisul este o
treaptă importantă a echilibrului sufletesc.
Prin scris, propria interioritate prinde
glas, conectând timpul prezent cu dimensiunea
sa trecută sau cea viitoare, într-o întretăiere de
planuri.

A.F.: În ce moment din viaţă v-a venit dorinţa să scrieţi?

A.T.: În iarna anului 2000, pe când aveam 19 ani am simţit nevoia să exprim o parte din ceea ce simţeam.
Spun o parte pentru că scrisul nu poate fi abordat într-o manieră exhaustivă. Am luat o foaie de hârtie,
un pix cu gel şi după câteva minute aveam deja prima poezie cu tematică legată de Sărbătoarea
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Crăciunului. Au urmat apoi poeziile de dragoste, cele descriptive, cele religioase şi nu în ultimul rând, cele
filosofice.
Poezia a devenit pentru mine un mod de viaţă prin care transpuneam liric adevărurile trăite în
acea perioadă, dar şi în trecut.

A.F.: Ce anume vă hrăneşte inspiraţia?

A.T.: Aşa cum spuneam, inspiraţia vine din ceea ce trăim zi de zi: un gest, un zâmbet, o privire, o floare, o
rugăciune, o simplă rază de soare... Toate acestea deschid lumea minunată a Poeziei... De multe ori
rămân surprins câtă frumuseţe ne înconjoară. Aşa cum spunea un înţelept: „nu frumuseţea lipseşte
ochilor noştri ci ochii noştri nu văd frumuseţea de lângă noi”.
Plecând de la minuscula lume a insectelor şi terminând cu imensul ocean al iubirii, am găsit
mereu în jur surse de inspiraţie. Lucrurile frumoase dar simple în acelaşi timp m-au fascinat mereu şi
tocmai de aceea am încercat să păstrez câte ceva din simplitatea lor.

A.F.: Vă identificaţi cu personajele dv.?

A.T.: Da, ţin să precizez că în tot ceea ce am scris până acum, am strecurat o mare parte din ceea ce sunt
şi din ceea ce simt. De altfel, toate poeziile mele fiind inspirate din realitate, nu poate fi vorba nici măcar
de o detaşare verbală. Cuvintele au identitate, personajele au caracter. Pentru mine, a te identifica în
personajele create înseamnă a te transpune cu toate trăirile tale, bune şi rele, sacre şi profane, cenzurate
şi necenzurate. Trăirea poetică ar trebui să se citească transpunere poetică... trăire fără transpunere nu
există.
Să împărtăşeşti cu cititorii o amintire, înseamnă să oferi ceva din tine... ceva din interioritatea ta
şi poate a celor ce au făcut parte din ea.
Vorbind de poezia clasică, în literatura română, ca şi în cea rusă de altfel, cheia „reuşitei” literare
şi poetice constă într-o „contopire” a autorului cu personajele. Mihai Eminescu, Ion Barbu şi Nichita
Stănescu, creatorii de limbaj literar, după părerea mea, au reuşit acest lucru cu prisosinţă.
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A.F.:Ce carte aţi recomanda tinerilor de azi ca pe o lectură plăcută şi utilă vârstei
lor?

A.T.: O întrebare amplă... Având ocazia să lucrez cu copiii, începând cu clasa I şi terminând cu clasa a XIIa, până să recomand vreo carte aş vrea să încep cu începutul, adică să învăţăm copiii să citească o carte,
să le dezvoltăm apetitul pentru carte şi personaje literare în locul atâtor tentaţii virtuale.
Cărţile copilăriei, basmele, proverbele, fabulele, poeziile zidesc şi consolidează personalitatea
copilului. În gimnaziu, prin carte copilul parcurge perioada marilor achiziţii; liceul aduce perioada
frământărilor dar şi a îndoielilor, iar abia în facultate putem vorbi despre o definire a gusturilor literare.
O carte ziditoare de suflet este pentru mine Nostalgia Paradisului scrisă de Nichifor Crainic, în
care tânărul îşi poate găsi răspunsul la căutarea lui Dumnezeu în interiorul propriului suflet.

A.F.: Scriitorul dumneavoastră preferat?

Este dificil să aleg un singur autor. Cu toate acestea, referindu-mă la literatura română, pot spune că
operele lui Constantin Noica m-au impresionat în mod deosebit, întrucât abordează sentimentul
românesc al fiinţei pentru a defini filosofia de viaţă a poporului român.

C R O N O L O G I E – Volume publicate

Culori, 2001, Editura „Viaţa Arădeană”, Arad;
Petala unui vis, 2002, Editura „Viaţa Arădeană”, Arad;
Tăcerile din noi, 2003, Editura „Viaţa Arădeană”, Arad;
Trepte, 2004, Editura Mirton, Timişoara.
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ESEURI
VISUL, CARTEA, VIAŢA
de Yasmina Laza, cls. a XI-a A

Cartea, un simplu cuvânt, dar cu o putere de neimaginat. Cartea, cuvântul, care trezeşte atâtea
sentimente, vise, speranţe, reacţii contradictorii, încât, dacă ai sta numai să le enumeri, ţi-ar lua o
veşnicie, mie una îmi este imposibil.
Dar ce este cartea cu adevărat? Cu siguranţă este mult mai mult decât definiţia pe care ne-o
oferă dicţionarul. Atâtea roluri are o simplă legătură de foi, încât, ceea ce reprezintă ea cu adevărat,
copleşeşte orice activitate a vieţii noastre cotidiene, deoarece adevărata carte, nu cea mediocră, este
mereu îndreptată spre valoare. Ea te învaţă să citeşti, să scrii, să îţi formezi o cultură dar poate şi mai
important să-ţi formezi tăria de caracter, să realizezi importanţa coloanei vertebrale la o persoană.
Pentru mine cartea este pilonul, pe care viaţa mea se construieşte, sau poate chiar mai mult, cartea este
mâna nevăzută, care mă ocrotește alături de îngerul meu păzitor. Deoarece mie îmi place să cred, că
omul care citeşte, greşeşte mai puţin.
În viaţa noastră, fie ea mai lungă sau mai scurtă, întâlnim oameni frumoşi, alături de care
învăţăm să câştigăm, să iubim, să iertam, şi să pierdem, într-un cuvânt să trăim. Totodată întâlnim cărți
care ne impresionează şi uneori ne schimbă perspectiva asupra vieţii.
Explozia de reacţii contradictorii, pe care o stârneşte cititul unei cărţi, de cele mai multe ori,
este bazată pe eroare, care pornește de la motivul ce determina să citim o carte. În liceu, dar poate chiar
de la începutul şcolii, întâlnim o reticenţă din parte copiilor spre a citi, o reticenţă, pe care, deşi îmi este
ruşine să o recunosc, am avut-o şi eu în privinţa unor cărţi, înainte să înţeleg că nu trebuie să le citim
doar pentru comentarii, sau caracterizarea de personaj, pe care profesorii ne-o cer, deoarece acestea
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sunt doar coperta cărţii, bobocul care ascunde floarea, parfumul, culoarea care oferă energie schemei
pale a cuvântului.
Văd cartea ca o legătură între viaţă şi vis. Prin ea descoperi lumi de mult apuse, o viziune a
societății fără învelişul pe care eşti tentat să i-l pui trăind în ea. În ea regăseşti personaje, care seamănă
izbitor cu cei, care te înconjoară. Prin carte descoperi lucruri, pe care nu ţi le-ai fi imaginat vreodată
despre fiinţa umană, despre puterea ei de manipulare şi obsesiile, care se pot naşte din lucruri atât de
nesemnificative încât unii nici nu le-ar sesiza existenţa.
Întâlnim atâtea tipuri de cărţi, manuale, romane realiste, de dragoste sau de acţiune,
autobiografii, toate astea au un singur scop, de a trezi în mintea noastră emoţii puternice, de a ne oferi
exemple, şi de multe ori, ne ajută să ne formăm principii de viaţă.
Te-ai gândit vreodată ce fel de carte ar fi viaţa ta? Ar fi povestea unei umbre care mai târziu
acaparează întreg planul acțiunii? Sau poate descrierea drumului unei săgeţi trase din neant spre neant?
Sau cum spunea Fitzgerald - o poveste scrisă pentru tinerii din generaţia ta, pentru criticii generaţiei de
după tine şi pentru profesorii de totdeauna…
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Cartea - discursul sufletului
de Sorrentino Casilde, cls. a XI-a A

„Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa
paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.”(Barbara Tuchman)
Cărţile, de la romanele filozofice revelatoare, de dragoste, covârşitoare, polițiste, până la
complexele enciclopedii sau dicţionare, toate sunt de fapt „răspunsuri” pentru omul intrigat. Cartea este
un răspuns la strigătul pentru refugiu, este o clarificare a unei nedumeriri apăsătoare, este revelaţia
îndelung căutată, este speranţa împotriva condamnării necruţătoare a omului la uitare.
Ne întoarcem mereu la carte şi în ciuda obstacolelor pe care viaţa ni le-a pus în cale, în ciuda
chipului ce şi-a pierdut contururile definitorii în lupta cu timpul, redevenim noi atunci când răsfoim
paginile unei cărţi. Acest „viciu” este statornic tocmai pentru că nu condamnă, ci salvează. Căci ce ne-am
face dacă acest stâlp al civilizaţiei s-ar prăbuşi? Oare am fi capabili să urcăm fără să privim înapoi şi să
constatăm că treptele au dispărut? Iar mai apoi s-ar pune problema unei restaurări, dar ce să restaurezi
când totul s-a risipit…
Ajungi să înţelegi „puterea” (valoarea) cărţii doar atunci când conştientizezi că o percepi ca pe
un reflex. Din acel moment, care vine odată cu experienţa cărţii, setea de cunoaştere se răsfrânge
asupra-ţi, împregnându-se automat şi neverosimil de subit, ca o parte din tine de care înainte nu ştiai că
ai atât de multă nevoie. Astfel cartea devine răspunsul universal, prielnic oricărui moment. Valeriu
Butulescu afirmă într-una din operele sale „De frica morţii mă ascund într-o carte.”, dar la fel de
adevărată ar fi fost şi afirmaţia „De monotonia zilei mă ascund într-o carte”. Mai sunt de asemenea şi
acele cazuri în care răspunsul individualizat pe care-l percepem dintr-o carte are un impact major asupra
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noastră. În aceste cazuri cartea are capacitatea de a ne influenţa puternic, de a genera o schimbare de
percepţii şi mentalităţi, asigurând coagularea gândurilor şi implicit evoluţia lor. Astfel de cărţi sunt
„lizibile” doar pentru anumiţi cititori care se surprind găsindu-şi reflecţia printre pagini, rânduri şi
cuvinte…întâmplându-se astfel ceva „straniu”, ceva parcă „nelumesc”, cum afirmă Costel Zăgan:
„Straniu: să-mi găsesc amintirile în... cărţi!”.
Uneori mă regăsesc în cărţi, mă regăsesc în propriul refugiu şi citesc cu plăcere şi entuziasm
sporit acele fragmente din „propriile amintiri”, acel surplus de motivaţie. Poate că nu am descoperit încă
acea carte revelatoare sau poate că toate au fost revelatoare în genere… dar cartea însăşi este pentru
mine o dovadă incontestabilă împotriva efemerităţii, este o alegere întotdeauna corectă, care va rămâne
ca o amprentă întotdeauna recunoscută şi valorificată.
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Cartea – o treaptă spre cultură
de Cristina Melniczky, clasa a X-a E

Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne întrebăm: Dacă mâine ar fi să mor,
ce las în urma mea? Și atunci realizăm cu adevărat că au trecut ceasuri, zile, ani și parcă nimic nu s-a
schimbat, parcă totul este ca în acel moment în care am rămas înțepeniți în fața timpului de parcă am
încerca să construim un baraj împotriva Pacificului.
Unii dintre noi nu vor lăsa drept bunuri după moarte „decât un nume adunat pe-o carte”
dar această comoară este mai presus decât orice bogăție existentă pe lume. Așadar, atunci când
deschidem o carte, ceva se schimbă în viața noastră, ceva ne face mai buni, mai responsabili, mai bogați
sufletește, ceva din interiorul nostru ne îndeamnă mai mult să iubim frumosul. Acel ceva ne dă puterea
să urcăm, pentru că fiecare carte reprezintă o treaptă. O treaptă spre ce? O treaptă spre cultură, spre
cunoaștere, spre puterea de a schimba lumea în ceva mai bun.
Știu că pare un vis nerealizabil dar dacă toți am avea aceleași idei, dacă am fi uniți și hotărâți să
ne schimbăm țara, sunt absolut convinsă că vom reuși. Doar că, din păcate, tinerii din generația mea
preferă din ce în ce mai mult jocurile online și viața virtuală, lăsând cărțile cumpărate cu greu, de părinții
și bunicii lor, în timpul regimului comunist, să se prăfuiască pe rafturile învechite ale bibliotecilor. Acest
lucru mă înspăimântă. Autorii s-au adaptat și ei și au acum cărțile publicate pe internet. Sala de lectură
s-a mutat acolo, dincolo de ecranul calculatorului.
Cu toate acestea, tinerii se îndepărtează încet, încet, de lectură, de text, de litera scrisă.
Există o scară a culturii, iar fiecare nivel este câte o carte citită. Nu putem ajunge la a nouă treaptă dacă
nu am urcat-o pe prima, la fel cum nu putem citi Tolstoi, dacă nu am citit mai întâi Popa Tanda a lui Ioan
Slavici.

Iunie 2012

Revistă de opinie și atitudine a elevilor

numărul 13

22

Laboremus

Acestea fiind spuse, nu mai e timp pentru zăbavă. Trebuie să urcăm în continuare, altfel
ne prăbușim lent într-un neant al inculturii și al ignoranței. Trebuie să urcăm fiecare treaptă a culturii și a
cunoașterii, pentru a deveni mai buni, mai toleranți, mai pragmatici și în același timp mai visători. Doar
citind vom ajunge să ne descoperim pe noi înșine și apoi, puțin câte puțin, să descoperim această
minunată lume care ne înconjoară.
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Proiect Comenius –
Anglia 10-17 martie 2012
Alina Negrilă, clasa a XI-a A

Călătoria a început dimineaţa de tot. Am plecat din Arad, am zburat cu avionul de la Timişoara
către Luton (Londra). La gara Victoria am întâlnit echipa din Germania şi împreună cu ei am pornit spre
centrul Londrei. În nu mai mult de patru ore ne plimbam deja pe străzile aglomerate ale capitalei
engleze. Agitaţia, roiul de oameni şi atmosfera metropolitană pur şi simplu ne-au încântat pe toţi!
Palatul Buckingham arată splendid în bătaia soarelui. Am făcut multe poze şi apoi ne-am îndreptat spre
Trafalgar Square. Catedrala Westminster Abbey, pe care am vizitat-o este una din cele mai maiestuoase
construcţii ale epocii trecute aceasta fiind părerea unanimă. Nu după mult timp însă, ne-am întors la
gară, de unde am recuperat bagajele şi ne-am întâlnit cu fetele de la şcoala DHSG din Plymouth.
Împreună cu ele am fost la marea roată London Eye, de unde am putut admira întreaga Londră. Tura
noastră nu a durat mult, însă senzaţia a fost incredibilă. Am făcut multe poze şi am cumpărat suveniruri.
După aceea ne-am plimbat prin capitala britanică, după care, rupţi de oboseală am ajuns la motel.
A doua zi am vizitat Muzeul de Ştiinţe din Londra (The Science Museum). În cele trei ore pe care
le-am avut la dispoziţie, am avut oportunitatea de a pătrunde în lumea magica a benzii lui Möbius, dar şi
să învăţăm, prin joc, diverse lucruri interesante. Mai apoi am pornit-o spre Oxford, unde am participat la
un tur ghidat şi am vizitat două universităţi.
Următoare dimineaţă am petrecut-o la un curs de topologie la Universitatea de Matematică,
curs care ne-a plăcut tuturor foarte mult! Am aflat multe lucruri interesante - metodele moderne şi
accesibile de predare ne-au făcut pe toţi să percepem învăţarea matematicii ca fiind un joc, chiar o
plăcere. În după-masa aceleiaşi zile ne-am îmbarcat în autocar şi am pornit spre Plymouth. În drum, neam oprit şi la Stonehenge, loc unde de mult îmi doream să ajung. Soarele strălucea puternic, iar pozele
pe care le-am făcut au ieşit minunat. Însă odată ajunşi în zona Plymouth, s-a schimbat şi vremea. Vântul
bătea mai tare, iar soarele a fost acoperit treptat de nori denşi, joşi şi ceaţă. Fiecare dintre noi a fost
întâmpinat cu căldură de familiile engleze gazde. Am mers acasă la gazdele noastre, am luat cina şi am
stat de vorbă, încercând să ne cunoaştem mai bine.
Dimineaţa următoare ne-am trezit devreme, pentru a merge la şcoală. Acolo ne-am întâlnit cu
ceilalţi colegi din Programul Comenius, am făcut un tur al şcolii şi am asistat la un curs de limbă engleză.
După prânzul luat la cantina şcolii, am pornit cu profesoara Moris Fotini spre centrul oraşului Plymouth.
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Am mers la farul de pe ţărm şi la roata din oraş, după care ne-am plimbat pe faleză până în port. De
acolo ne-am întors la şcoală, unde ne-am întâlnit cu gazdele. În principiu, după-amiezile aveam liber. Eu,
împreună cu gazda mea şi alte fete, am petrecut o seară frumoasă prin oraş.
A doua zi am mers la Eden Project. Acolo se află două sere imense, ce adăpostesc plante
adunate din toate colţurile lumii. Constructorii acestui complex au urmărit să evidenţieze importanţa
legăturii dintre om şi natura înconjurătoare. Şi au şi reuşit! Pentru noi toţi a fost pur şi simplu incredibil
să ne aflăm într-un asemenea loc. Cu toţii am fost încântaţi de complexitatea şi grandoarea proiectului,
dar şi de faptul că matematica se regăsea în fiecare loc ce ne înconjura. Am fost bucuroşi, de asemenea,
să facem şi un proiect despre ciocolată şi comercializarea acesteia, punând accent pe importanţa tuturor
plantelor. Am desenat, am făcut tabele şi diagrame, colaborând între noi şi lucrând cu adevărat ca într-o
echipă. După-masă ne-am întors la şcoală, unde ne-am întâlnit cu fetele-gazdă şi am petrecut restul zilei
împreună.
Dimineaţa următoare am mers la Universitatea din Plymouth, unde, la Departamentul de
Astronomie, am făcut „o călătorie în spaţiu”. Imaginile proiectate şi fotoliile relaxante, în care ne-am
aşezat, au contribuit şi ele la sentimentul, că ne aflăm cu adevărat într-o lume extraterestră. Apoi am
participat la două lecţii de matematică: una de calculul probabilităţilor şi alta de aplicaţii ale mecanicii în
viaţa de zi cu zi. Modul de predare a fost interactiv şi ne-a făcut tuturor plăcere. După prânz, am avut
program de voie. Unii au fost la acvariu, iar alţii la cinema.
Următoarea zi am petrecut-o în totalitate la şcoală, unde am lucrat la proiectele legate de banda
lui Möbius. Acest lucru ne-a oferit posibilitatea de a ne cunoaşte şi mai bine unii pe alţii, de a împărtăşi
idei şi informaţii interesante cu noii colegi din celelalte ţări participante. Am fost împărțiți pe echipe, cu
câte un participant din fiecare ţară. Am avut astfel ocazia să ne îmbunătăţim vorbirea limbii engleze, şi
chiar dacă nu toţi vorbeam 100% corect, totuşi ne înțelegeam foarte bine, iar acest lucru a contat cel
mai mult.
În această săptămână petrecută în Anglia s-au creat multiple conexiuni, deopotrivă între elevi şi
profesori. Cu toţii am avut acelaşi program, vorbeam aceeaşi limbă. Pentru o săptămână am simţit că fac
parte dintr-un grup mare de oameni prietenoşi şi mereu cu chef de viaţă. Fiecare zi a fost cu totul
diferită de celelalte şi nu ne-am plictisit absolut deloc. Am vizitat multe locuri noi şi am adunat multe
informaţii utile. La sfârşitul acestei săptămâni am realizat cu toţii că banda lui Möbius se află, de fapt
aproape în tot ceea ce ne înconjoară şi ce facem. Chiar această bandă a avut puterea de a ne aduna pe
toţi laolaltă şi datorită ei ne-am făcut prieteni noi... prieteni pe care nu-i vom uita curând!
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Jurnal de călătorie
schimbul cultural 2011-2012 Colegiul Național „Moise Nicoară” - Aquinas College
Mara Diş, clasa a XI-a A

Joi, 23 Februarie 2012
Ziua plecării spre Anglia... Poate cea mai palpitantă zi pentru mulți dintre noi, având în vedere că
ne așteaptă nici mai mult nici mai puțin de 4 ore de zbor efectiv…
Așteptăm nerăbdători
autocarul care ne duce la
aeroportul din Budapesta,
dârdâind totodată, datorită
frigului ce pare că a pus
stăpânire peste oraș… A sosit!
Ne îmbrățișăm repejor părinții,
ne îmbarcăm în autocar și
începem aventura de o
săptămână în minunata și
încântătoarea ANGLIE!...
Am ajuns! Parcă nu ne vine să credem că în sfârșit, a venit și cea de-a doua parte a schimbului şi
într-adevăr, suntem pe pământ englezesc, mulți dintre noi fiind la prima experiență de acest gen.
Fiecare dintre noi pleacă acasă la gazdele noastre.
Vineri, 24 Februrie 2012
Prima zi în Anglia este pe cale să înceapă. Se aude alarma de la telefon... ziua care a trecut a fost
una destul de obositoare datorită faptului că am călătorit mult, astfel că mă ridic cu greu din pat...
Suntem la masă. Luăm micul dejun cu repeziciune pentru că suntem în întârziere... atât eu cât și
Mădă ne pregătim lucrurile pe care le luăm cu noi pentru excursia la Manchester și ne urcăm de îndată
în mașină. Am ajuns la școală. Toți suntem profund impresionați de dotările găsite aici.
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Am ajuns și în Manchester... după ce ne sunt prezentate
cele mai importante obiective turistice ale orașului, suntem lăsați să
ne petrecem după amiaza în mall și prin împrejurimile acestuia.
Seara, participăm la o piesă de teatru destul de interesantă. Târziu
în noapte, ajungem acasă la Ben, gazda noastră. Ne punem de
îndată în pat... mâine ne așteaptă poate cea mai fascinantă zi...
excursia la LONDRA.
Sâmbătă, 25 Februarie 2012
LOONDRAAA!!!!... e tot ce pot să zic. Suntem în autocar din
nou. La capătul drumului de 4 ore ne așteaptă unul dintre cele mai
frumoase orașe de pe mapamond, una dintre cele mai cosmopolite
capitale din Europa și nu numai. Un oraș al contrastelor, al
amestecului de naționalități, al istoriei și nu în ultimul rând, unul
dintre orașele care îmi va rămâne în suflet pentru totdeauna.
Palatul Buckingham, Trafalgar Square, London Eye, Big Ben,
Westminster Abbey și nu în ultimul rând Turnul Londrei... cele mai uimitoare și fascinante obiective
turistice, încărcate de istorie și tradiție, dar îmbrăcate cu un parfum de multiculturalitate și modernitate.
Fiecare are ceva unic, ceva inedit, ceva ce îți taie răsuflarea, când se înalță impunător înaintea ta...
Deși poate a fost cea mai
încărcată zi din tot programul, a
fost una inedită. Pe drumul spre
Stockport, ne împărtășim opiniile
despre ziua care tocmai a trecut...
Nu am uitat nici de cei dragi de
acasă, astfel că fiecare dintre noi a
achiziționat suveniruri, care mai de
care mai interesante și cu o
însemnătate aparte, dată de
persoana căreia îi sunt destinate.
Din păcate, eu și dragul
meu coleg Mădă suntem nevoiți să ne mutăm pentru restul săptămânii din casa lui Ben, datorită unei
întâmplări triste ce s-a abătut asupra familiei sale...
Duminică, 26 Februarie 2012
Această zi a fost destinată activităților cu familia de schimb... cum am precizat anterior, ne-am
mutat de la Ben... încă nu am ajuns să ne cunoaștem prea bine noile gazde, dar sunt o familie simpatică
și primitoare.
Iunie 2012
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Am hotărât, de comun acord, să ne petrecem după-amiaza în mall-ul din Manchester, alături de
alți colegi. După ce ne-am întors acasă, atât Mădă cât și eu ne-am odihnit, pentru ca mai apoi să ne
petrecem seara în compania noilor noastre gazde... Greg și Liz sunt unii dintre cei mai simpatici oameni
și totodată profesori, pe care i-am cunoscut...
Seara a trecut rapid, fiind înconjurați de o atmosferă relaxată, asezonată cu un joc de Remi și
umor englezesc...
Luni, 27 Februarie 2012
Cu siguranță băieții sunt
cei mai nerăbdători și fericiți să
plecăm spre Manchester... Azi
vom vizita stadionul celebrei
echipe Manchester United... Întradevăr structura stadionului este
una impresionantă, perfecțiunea
gazonului este de-a dreptul
fantastică, iar atmosfera în timpul
meciurilor trebuie să fie una
incendiară...
Următorul obiectiv de pe
listă este Imperial War Museum.
Clădirea ce găzduiește acest
muzeu este una extrem de
nonconformistă. De asemenea,
muzeul dispune de tot felul de materiale captivante despre principalele războaie din istorie și, prin
intermediul lor, reușește să te aducă destul de aproape de atmosfera de pe front și tot ceea ce implică
un război.
Marți, 28 Februarie 2012
Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul sejurului nostru în Anglia. Se simte din nou melancolia
prezentă și la plecarea englezilor din Arad...
Această zi o vom petrece în Chester, un orășel ce datează încă de pe vremea romanilor, cu o
arhitectură ce te transpune în atmosfera unui oraș roman... străzile înguste, pavate cu piatră, clădirile nu
foarte înalte, toate acestea conferă acestui loc un șarm aparte...
După amiază avem timp liber, pe care am hotărât să ni-l petrecem împreună cu elevii englezi la
o „sesiune” de bowling.
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Miercuri, 29 Februarie 2012
Ultima noastră zi pe teritoriu englez... În prima parte a zilei vom vizita primăria orașului
Stockport și vom avea o întâlnire cu primarul orașului. De asemenea, vom participa la 2 cursuri la
alegere...
Seara, se desfășoară petrecerea de rămas bun. E ocazia potrivită să schimbăm opinii despre
vizita în Anglia și să le mulțumim atât elevilor englezi cât și profesorilor, pentru săptămâna pe care am
petrecut-o în țara lor.
Joi, 30 Februrie 2012
Suntem din nou pe drum... Avem destul timp pentru a schimba propriile impresii despre
experiența noastră în Anglia... Deși a fost o săptămâna inedită, ne bucurăm să ajungem din nou acasă.
Suntem nostalgici după Anglia, dar suntem nerăbdători să ajungem în Arad... Chiar dacă, poate,
Anglia ne este superioară din multe puncte de vedere, noi avem ceva special; deşi colegiul nostru nu
dispune de dotările celui din Anglia, nimic nu se compară cu atmosfera unică, prezentă pe holurile
impunătoarei clădiri ce adăpostește Colegiul Național,,Moise Nicoară”; chiar dacă am petrecut o
săptămână inedită, cu adevărat interesantă în Anglia, revenirea pe pământ românesc, revederea celor
dragi, precum și întoarcerea pe holurile școlii, ne-au oferit un amalgam de sentimente care nu se poate
explica în cuvinte.
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Incursiune internaţională în tainele matematicii
Realizat de: Rus Andreea Oana, clasa a XI-a A

Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad, Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad şi Societatea
de Ştiinţe Matematice - filiala Arad au organizat şi în acest an Conferinţa Internaţională de Matematică
„Tiberiu Popoviciu”. Începând cu ora 9.00, în data de 12 mai 2012, cadrele didactice şi elevii din
învăţământul preuniversitar au fost aşteptaţi în sala festivă a colegiului, unde tainele matematicii au
început să fie dezvăluite.
Manifestarea – organizată pe secţiuni dedicate elevilor şi profesorilor – cuprinde: referate,
comunicări şi note metodico-ştiinţifice, didactica şi metodică matematică, transdisciplinaritate,
interdisciplinaritate, matematica şi alte ştiinţe, curiozităţi matematice, istoria matematicii.
„Atât elevii, cât şi profesorii implicaţi în proiectul multilateral Comenius „Ins and Outs of the
Magic Möbius Strip” au fost încurajaţi să-şi exprime creativitatea”, a afirmat coordonatorul proiectului
prof. Liliana Negrilă. Ei au prezentat munca depusă în cursul acestui an şcolar referitoare la aplicaţiile
benzii lui Möbius în matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, literatură, artă şi chiar în viaţa de zi
cu zi.
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Desene realizate de elevi, cu tema „Banda lui Möbius”
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Theatrum mundi - ediţia a VIII-a
de prof. Circa-Chirilă Camelia
În zilele de 25 şi 26 mai 2012, la Arad, a avut loc a opta ediţie e festivalului internaţional de artă
pentru elevi şi studenţi „Theatrum mundi”. Coordonat de prof. Camelia Circa – Chirilă de la C. N. „Moise
Nicoară”, preşedinte APDC, şi de actorul Zoltan Lovas de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, vicepreşedinte
APDC, festivalul s-a bucurat în acest an de sprijinul organizatoric al următoarelor instituţii: Asociaţia
pentru deschideri culturale, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad,
Inspectoratul Şcolar
Judeţean

Arad,

MOODLE Romania,
Galeria
Liceul

Takacs,
de

Artă

„Sabin

Drăgoi”

Arad,

Asociaţia

EDUCATIO şi Grupul
Şcolar

„Francisc

Neuman” Arad.
Noutăţile

acestei

ediţii

sunt

reprezentate

de

realizarea

site-ului

festivalului

(www.moodle.ro/theatrummundi) şi de editarea unui album cu lucrări plastice şi fotografice ale
participanţilor, de asemenea prezenţa numeroasă şi consistentă din punct de vedere calitativ a
participanţilor din străinătate (Turcia şi Franţa), dar şi din judeţ şi din ţară (Hunedoara, Nucet, Cluj –
Napoca, Reşiţa) şi iniţierea unei noi secţiuni în cadrul festivalului, cea de interpretare muzicală.
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curtea

preşcolarii

şi

elevii claselor I – IV au fost
invitaţi

să

participe

în

cadrul unui workshop de
artă, Land Art, coordonat
de

artista

Marcela

Alexandrescu din Cluj şi de
prof. Ileana Selejan de la C.
N. „Moise Nicoară”. Cu
marionetele confecţionate în cadrul atelierului şi cu pietrele şi cuburile de lemn pictate, cei mici au fost
invitaţi mai apoi de prof. Camelia Circa - Chirilă şi de actorul Zoltan Lovas să realizeze un mic spectacol
pe scenă. Coordonatoarele secţiunii acordate celor mici (preşcolari şi clasele I - IV) sunt din acest an
educatoarea Adina Dumitrean de la Grădiniţa PP 11 şi învăţătoarea Adriana Ilie de la Şcoala Generală
“Aron Cotruş” Arad.
Atât vineri, la Liceul de
Artă

“Sabin

Drăgoi”,

cât

şi

sâmbătă la Teatrul Clasic “Ioan
Slavici” –sala Marionete, s-au
desfăşurat secţiunile simultane
de:

interpretare

muzicală,

monolog şi recitare de poezie,
film,

spectacol

teatral,

artă

fotografică şi artă plastică, ultimele două beneficiind de un vernisaj organizat sâmbătă la Galeria Takacs,
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în cadrul căruia s-au lansat trei cărţi. Vernisajul a fost condus de prof. Mirela Mureşan de la C. N. “Moise
Nicoară”, de asemenea au fost invitaţi să ia cuvântul artistul plastic Mihai Takacs, artista Marcela
Alexandrescu şi Mircea Boran, preşedinte Fotoclub Arad.
În acest an, din
juriu

au

făcut

parte:

Alexandrescu Marcela –
artist

plastic

Cluj

–

Napoca, Boran Mircea –
preşedinte

FotoClub

Arad, Brânzeu Nicolae –
Mihai – profesor Liceul
de Artă „Sabin Drăgoi”
Arad,

Chirilă

Paula

–

actriţă, Teatrul de Artă, Bucureşti, membră a grupului Divertis (acum Distractis) şi realizator şi
prezentator tv (TVR 2, emisiunea „Pericol de explozie”), Cizmaşiu Mariana – inspector de specialitate IŞJ
Arad, Codre Dan – reporter Digi TV, Danciu Alina – actriţă Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Demian Silvia
– profesor Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad, Dragne Simona - producător „Basset Film”, scenarist &
regizor, Bucureşti, Maria Georgiana – profesor CN „Moise Nicoară” Arad, Maria Victor – profesor Liceul
de Artă „Sabin Drăgoi” Arad, Soriţeu Emilia - inspector de specialitate IŞJ Arad, Scurt Titus - regizor
Bucureşti, Takacs Mihai – artist plastic, preşedinte Fundaţia Takacs Arad, Tocaciu Mariana – inspector
educativ IŞJ Arad, Tudoran Marinela - director adjunct Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad, Vidu Carmen
Lidia - regizor de teatru şi de evenimente multimedia, spoturi, reclame şi videoclipuri, artist liber
profesionist la Teatrul de Comedie, Teatrul Naţional, Teatrul Odeon, Teatrul Act, Green Hours Bucureşti, preşedintele juriului fiind Costea Bogdan – manager Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad.
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Sâmbătă seara, pe scena teatrului, membrii juriului au oferit cu generozitate premii celor mai
buni artişti:

Premii fotografie
Participări
internaţionale:
Premiul I – Dilek Kara Turkey - Mehmet Akif
Primary School
Premiul

II

-

Ümmügülsüm Elmacı Turkey - Mehmet Akif
Primary School
Premiul III - Özgür Karadeniz - Turkey - Mehmet Akif Primary School
Premiul special al juriului pentru efectul de contre-jour - Senem Nazlı Erarslan - Turkey - Mehmet Akif
Primary School
Premiul special al juriului pentru idee – Giuliano Ciarloni - Accademia di Belle Arti di Macerata,Italy

Participări România:
Premiul I – Alexandra Poşta – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, coordonator Luminiţa Ciurel
Premiul II – Filip Damian - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad
Premiul III – Sergiu Ilisie – Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad, coordonator Oana Olariu
Premiul special pentru compoziţie – Aida Iordache – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad
Premiul special pentru efectul de contre-jour – Mara Purcărin - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad,
coordonator Luminiţa Ciurel
Premiul special pentru dinamism – Ştefania Belgir – Şcoala Generală Nr. 5 Arad, coordonator Rodica
Ionuţaş
Premiul special pentru efect – Ramona Covaci – Grup Şcolar Chişinei Criş Arad, coordonator Carmen
Creţu
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Premiul special pentru idee – Luana Gosman – Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, coordonator
Cristian Miclean

Premii pictură
Secţiunea studenţi:
Premiul I - Sabrina Spreafico – Accademia di Belle Arti di Macerata Italy
Premiul II - Carpov Andreea Sofia – Accademia di Belle Arti di Macerata Italy
Premiul III - Raul Silaghi - Accademia di Belle Arti di Macerata Italy
Menţiunea I - Gloria Massei - Accademia di Belle Arti di Macerata Italy
Menţiune II - Sara Cancellieri - Accademia di Belle Arti di Macerata Italy
Menţiunea III – Reghina-Leontina Horga - Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca

Secţiunea elevi (preşcolari):
Premiul I – Carla Iuga – PP11
Premiul II – Bociort Maria – PP 12
Premiul III – Popovici Andrei – PP 12
Premiu special – Tofan Anisia – PP 1
Premiu special – Bozgan Alexandru – PP 11

Secţiunea elevi (I - IV):
Premiul I – Sasu Adrian – Şcoala Generală „Aron Cotruş”
Premiul II – Costea Cristina – Şcoala Generală „Aron Cotruş”
Premiul III – Gontariu Andreea – Şcoala Generală nr. 5
Premiu special – Gligor Bogdan – Şcoala Generală „Aron Cotruş”
Premiu special – Crişan Gabriel – Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara

Secţiunea elevi (V-VIII / IX-XII):

Marele premiu - Larisa Farcaş – Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, coordonator Margareta Simo
Premiul I - Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad, coodonatori: Popovici Corina, Popa Tiberiu
Premiul II - Cismaş Andrei - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, coordonator: Luminiţa Ciurel
Premiul III - Paula Patricia - Liceul cu Program Sportiv Arad, coordonator: Nicoleta Stoica
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Premiul special pentru originalitate - Cuc Paul - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, coordonator:
Luminiţa Ciurel
Premiul special pentru creativitate - Modiga Andrada - Şcoala Generală nr 5 Arad, coordonator: Mladin
Mariana
Premiul special pentru cromatică - Voia Alin - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, coordonator:
Luminiţa Ciurel
Premiul special pentru viziune - Acatrinei Ancuţa - Grup Şcolar Chişineu Criş Arad, coordonator: Carmen
Creţu
Premiul special pentru expresivitate - Butişca Diana - Şcoala Generală Nucet Bihor, coordonator:
Benchiş Mihaela

Premii film
Premiul I - RESISTO DUNQUE SONO, Coproductie: Sara Cancellieri - Academia Di Belle Arti, Macerata,
Italia, Silvia Luciani - Discipline Dell`Arte Della Musica E Dello Spettacolo, Bologna, Italia, Marcela
Alexandrescu - Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, România
Premiul II - ORIZONTURI CURBATE, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan" Arad, profesor coordonator: Oana
Olariu, regizorul: Ilisie Sergiu, Selejan Fabian
Premiul III - EFECTUL UMBREI, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, autori, regie, actori şi realizatori:
Opriş Larisa, Mocan Flavia, Buda Andreea, Plăvicheanu Vlad, Magda Alexandru, Rus Flavius, Ştefănescu
Andrada
Premiul de interpretare feminină – Cristina Truşcă – pentru rolul fetei din filmul „Aripi frânte”, Liceul
Teoretic „Mircea Eliade” Reşita, profesor coordonator: Corina Chiseliţă
Premiul de interpretare masculină – Radu Scărlătescu – pentru rolul băiatului rebel din filmul „Anturaj”,
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad

Premii muzică

Premiul I gimnaziu – Iulia Bock – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad
Premiul I liceu – Denisa Dreghici - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad
Premiul II gimnaziu – Bianca Perţa – Şcoala Generală nr. 5, coord. Camelia Ranta
Premiul III liceu – Mălina Marcus – Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad
Menţiune gimnaziu – Maria Bindiu - Şcoala Generală nr. 5, coord. Camelia Ranta
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Menţiune liceu – Daniel Vladea - Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad
Premiul special al Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” Arad – Sara Bortiş - Şcoala Generală „Virgil Iovanaş”
Şofronea, profesor coordonator: Morariu Ligia

Premii monolog şi recitare

Vocaţional
Premiul I – Daciana Voinescu – Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad – coord. Adriana Ghiniţă
Premiul II – Livia Cimaglia - Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad – coord. Angela Petrean - Varjasi
Premiul III – Andreea Bănică – Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad – coord. Angela Petrean – Varjasi

Nevocaţional
Premiul I – Roxana Fânaţă – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, coord. Emilia Neamţu
Premiul II – Anca Şişu - Şcoala Generală nr. 5, coord. Rodica Ionuţaş
Premiul III – David Ştefan – Şcoala Generală nr. 5, coord. Rodica Ionuţaş

Premii spectacol teatral

Trofeul festivalului - Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, profesor coordonator: Angela Petrean Varjasi, pentru
spectacolul UN BOGAT, TREI SĂRACI după Louis Calaferte

Vocaţional
Premiul II – Palatul Copiilor Arad, profesor coordonator: Gabriela Pavel, pentru spectacolul MUZEU ÎN
SUS, MUZEU ÎN JOS de Jean-Michel Ribes

Nevocaţional – clasele I - IV
Premiul pentru spiritul ludic – Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, coordonatori: prof. Tomşa Daniela,
actori Manuela Lucaci şi Raul Lucaci, pentru spectacolul CENUŞĂREASA, adaptare dupa Fraţii Grimm
Premiul pentru cea mai bună echipă– Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, coordonatori: prof. Tomsa
Daniela, actori Manuela Lucaci şi Raul Lucaci, pentru spectacolul RECREAŢIA MARE, adaptare după
Mircea Sântimbreanu
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Premiul pentru spectacol sincretic teatru – tradiţie – Şcoala Generală Şofronea Arad, coordonator:
Manea Adriana, pentru spectacolul ŞEZĂTOAREA

Nevocaţional – clasele V - VIII
Premiul I – Palatul Copiilor Arad, profesor coordonator: Gabriela Pavel, pentru spectacolul „BlancheNeige, La Fontaine et les 7 nains” de Laurent GUILLOT (Albă ca Zăpada, La Fontaine şi cei 7 pitici)
Premiul II– Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad, profesor coordonator: Florina Păsculescu şi eleva
Nicoleta Filipaş pentru spectacolul „Viața ca o glumă” de eleva Nicoleta Filipaș
Premiul III – Şcoala Generală „Nicolae Bălcescu” Arad, coordonator: Camelia Georgescu, pentru
spectacolul „UN PEDAGOG DE ŞCOALĂ NOUĂ” de I.L. Caragiale

Nevocaţional – clasele IX - XII
Premiul I – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, regia: eleva Claudia Brânduşe, pentru spectacolul
CÂNTĂREAŢA CHEALĂ de E. Ionesco
Premiul II– Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Reşiţa, Caraş Severin, coordonator: Zaharia Silvia, pentru
spectacolul „CINE SUNT EU” – trupa „P. I. M.”
Premiul III – Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad, profesor coordonator: Olariu Oana, pentru
spectacolul IMPROVIZAŢIE – trupa ImproArt

Premii de interpretare
Masculină: Vlad Haneş - Palatul Copiilor Arad, profesor coordonator: Gabriela Pavel, Bogdan Neciu Palatul Copiilor Arad, profesor coordonator: Gabriela Pavel
Feminină: Alexandra Pavel - Palatul Copiilor Arad, profesor coordonator: Gabriela Pavel, Casiana Gui Şcoala Generală „Nicolae Bălcescu” Arad, coordonator: Camelia Georgescu
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ELEVII DE LA „MOISE NICOARĂ” LA FESTIVALUL
FESTIVALURILOR DE TEATRU FRANCOFON
de prof. Adriana Filip

Timp de o săptămână, în luna aprilie 2012, Aradul a fost gazda celei de-a XVII-a ediții a
Festivalului Festivalurilor de Teatru Francofon la care au participat peste 300 de elevi din 12 țări. Printre
acești elevi au fost și elevii de la liceul nostru membri ai trupei de teatru Amifran.
Pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici”,
trupele din țările participante și-au prezentat
spectacolele dar festivalul a mai cuprins și ateliere
(care au făcut apoi și o demonstrație de minispectacole pe scenă) dezbateri în culise și alte
activități consemnate prompt în „Girouette de la
nuit” – cotidianul festivalului - și în filmul realizat la sfârșitul festivalului. Chiar în ultima zi, festivalul a
cuprins o Paradă a festivalului.
A urmat apoi pe scena teatrului
Concursul de Cultură și civilizație având ca
temă în acest an piesa lui Eugen Ionesco
„Regele moare”. Concurenții, grupați în 4
echipe internaționale au fost puși la probe
diverse

de

răspunsuri

teoretice,

de

interpretare, de mimă și chiar de îndemânări
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artistice (desen). A câștigat, cum era de așteptat, echipa în care se afla și un elev din România (BaiaMare).
Acum festivalul s-a încheiat... au rămas doar ecouri de final, amintiri și impresii... Câteva din ele,
vă dezvăluim aici:
DANIELA

GIUSTO

(Italia) : Pentru prima dată
la

Arad,

am

calitatea

remarcat
organizării,

punctualitatea întâlnirilor,
disponibilitatea
echipe

de

problemele

întregii
a

rezolva

partenerilor.

Elevii mei s-au simțit bine,
s-au amuzat la fel de bine pe scenă ca și în diversele ateliere care le-au permis să se familiarizeze cu alți
tineri străini.
AHMED

SAID

(Maroc): Festivalul a fost
magnific

atât

pe

plan

organizațional cât și din
punct de vedere al primirii
și al festivităților. Am fost
copleșiți de această ardoare
și energie pe care asociația
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Amifran a consacrat-o tuturor trupelor participante. A fost o reușită în ceea ce privește comunicarea și
contactele între țări, în beneficiul tinerilor.
NICOLAE WEISZ (Baia-Mare): Am apreciat și apreciez seriozitatea cu care este privit aici acest
gen de activități (artistice, didactice?), organizarea impecabilă, atmosfera colocvială. Este un spațiu în
care se leagă prietenii, se schimbă păreri, se vorbește mult franțuzește. Este, păstrând proporțiile, un
mic parlament multinațional.
AUDREY PRICE (Quebec): Acest festival este o experiență de neuitat care ne-a permis să facem
multe descoperiri, să socializăm, să cunoaștem diverse culturi și tradiții și să ne amuzăm în fiecare zi.
CAMILLE RAVERDY (Austria): Orașul Arad și acest festival ne-au permis să trăim o experiență
unică și să înțelegem că prin teatru se pot transmite idei, sentimente, valori și se pot crea legături și
prietenii durabile în timp.
Ca în fiecare, festivalul s-a încheiat în mod emoționant, cu toți amifranii pe scenă, luându-și
rămas bun de la invitații lor și de la tot ce a însemnat pentru fiecare dintre ei această săptămână
incomparabilă de teatru, de limbă franceză, de entuziasm.
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SONDAJ DE OPINIE
1.In ce fel credeți că o carte poate schimba
viața cuiva?

Cristina Gorzo, clasa a XI-a E
Cred că modul în care o carte poate schimba viața cuiva este ori de natură subtilă, educativă și
care invită la reflexie, ori de o natură colosală, amplă și care poate crea o cotitură la un drum
care nu pare a mai avea orizonturi.
Raluca Dănilă, clasa a XI-a E
O carte poate influența în foarte multe feluri viața unei persoane. Având în vedere că omul este
foarte ușor influențat de ceea ce îl înconjoară, literatura este de asemenea o parte a vieții unui
om; uneori el este influențat pozitiv, dar sunt și cazuri în care unele persoane influențate negativ
fac din cărți o așa numită „Biblie” după care își ghidează toată viața încercând să trăiască în
interiorul cărții.
Denisa Dreghici, clasa a XI-E
Depinde de acea persoană și de ceea ce se întâmplă în cartea pe care o citește.
Alexandru Mihailovici, clasa a XI-a E
O carte nu poate schimba viața și acțiunile nimănui, ci mesajul acesteia. Ceea ce este dincolo de
carte schimbă viața cuiva.
Roxana Opriş, clasa a XI-a E
Așa cum o aventură îți creşte adrenalina și un pas greșit te învață să mergi înainte, așa o carte te
ajută să prinzi putere, încredere în tine însuți. O carte îți deschide ochii spre aventură și în același
timp este cheia spre universul imaginar. O carte este un cod pe care nu îl poate înțelege oricine,
ea trebuie înțeleasă în adevăratul său sens. Pentru mine înțelegerea unei cărți presupune atât
timp cât și imaginație.
Octavian Oprean, clasa a XI-a E
Depinde dacă e as sau nu. Lăsând gluma la o parte, cărțile au o influență spirituală asupra
individului, ca de exemplu cărțile scrise de filozofi precum Kant sau Platon.
Daiana Moşora, clasa a XI-a E
O carte ne poate rezolva problemele, în ea găsim răspunsuri la întrebări. Cartea poate deveni
psihologul nostru. O carte ne deschide ochii spre noi orizonturi, motiv pentru care recomand
tuturor să citească.
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Mircea Merea, clasa a XI-a E
O carte poate schimba total viața unei persoane. După ce o persoană citește o carte, aceasta își
poate schimba percepția asupra vieții. Toate părerile pe care le-a avut despre viață se pot
schimba.
Marcel Vârtan, clasa a XI-a E
În opinia mea o carte nu prea poate influența viața cuiva.
Alexandra Bulgaru, clasa a XI-a E
O carte îți poate schimba viața prin lecțiile pe care ți le transmite, prin felul în care ne ajută să ne
cunoaștem semenii.
Andreea-Adriana Neamțu, clasa a XI-a A
Viața cuiva poate fi schimbată prin lectură, deoarece orice carte citită îmbogățește cultura
cititorilor, oferind acestora perspective diferite asupra lumii ce îi înconjoară.
Andreea Oana Rus, clasa a XI-a A
O carte poate schimba viața cuiva, deoarece un cititor tinde să se regăsească în personaje, să se
compare pe sine cu acestea(…)
Ioana Țiplea, clasa a XI-a A
Cred că pe tot parcursul vieții cărțile ne schimbă viața. Când suntem mici, cărțile și poveștile pe
care ni le citesc părinții ne stârnesc imaginația și ne ajută să privim lumea cu alți ochi. Apoi, în
timpul adolescenței, cărțile ne pot ajuta să ne formăm personalitatea, să ne maturizăm și să
învățam lucruri noi. Până și ca adulți avem lucruri de învățat din cărți.
Yasmina Laza, clasa a XI-a A
Cărțile ne oferă mereu o posibilitate de a evada din lumea cotidiană.
Gabriela Maria Piroș, clasa a XI-a A
Prin cititul unei cărți, omul este determinat uneori să reflecteze asupra vieții sale și asupra
problemelor personale.
Pop Bianca, clasa a XI-a A
În opinia mea, fiecare carte are povestea şi frumuseţea sa, însă, cum fiecare din noi avem
personalități şi gânduri diferite, alegem să citim cărţi în care ne regăsim. Cărţile nu pot schimba
opinia despre oameni, despre lumea care ne înconjoară, dar putem învăța lecţii de viaţă.
Ioana Nedescu, clasa a XI-a A
Eu cred, că o carte poate schimba viaţa cuiva prin noua perspectivă care i se dezvăluie. În urma
unei lecturi, cititorul îşi poate schimba perspectiva asupra vieţii şi a lumii înconjurătoare.
Mara Diş, clasa a XI-a A
De multe ori cărțile reprezintă un mijloc propice de evadare din viaţa cotidiană, detaşare de
problemele personale. Ele sunt şi vor fi mereu o sursă de inspiraţie pentru cititor, aceştia
transpunându-se în locul personajelor.
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Cristina Melniczky, clasa a X-a E
O carte este o treaptă spre cultură. Cu fiecare pagină citită ceva se schimbă în viața noastră. Se
schimbă deoarece devenim mai preocupați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Încercăm să
vedem cum s-ar putea aplica în viața cotidiană ceea ce am învățat din acea carte pentru că orice
carte ne învață ceva. De exemplu, Camil Petrescu ne spune prin intermediul personajului său
Ștefan Gheorghidiu că la început iubim dintr-un fel de datorie și putem sfârși prin a avea pentru
cineva o dragoste patologică. Astfel putem învăța din greșelile personajelor a căror viață am
cunoscut-o rând cu rând, pagină cu pagină.
Bîzdîc Diana, clasa a X-a F
O carte poate schimba viaţa cuiva prin modul în care aceasta este scrisă, prin ceea ce îi exprimă
cititorului.
Gabor Sânziana, clasa a X-a F
Consider că scrierile, în general, ne pot ajuta să ne definim filosofia în viaţă, consideraţiile, chiar
şi credinţa.
Ujog Alexandra, clasa a X-a F
Cărţile pot schimba în bine viaţa omului dacă ele au un mesaj concis, sensibil.
Miclea Sarah, clasa a X-a F
Nu cred că o carte poate schimba viaţa cuiva însă poate aduce noi perspective asupra vieţii.
Vlăduţ Denisa, clasa a X-a F
Părerea mea este că fiecare carte ascunde un mesaj pe care noi îl înţelegem mai mult sau mai
puţin. Uneori sunt cărţi care ne marchează şi ne pot schimba din toate punctele de vedere.
Eluna Daniela, clasa a X-a F
Prin citirea cărţilor se deschid noi orizonturi, acumulăm informaţii noi şi putem vedea lumea cu
alţi ochi.
Hăbuc Miruna, clasa a X-a F
O carte poate schimba viaţa cuiva prin mesajul pe care îl transmite şi prin povestea ei, aducândui cititorului o perspectivă mai bună despre viaţă.
Jigovan Betina, clasa a X-a F
Cred că o carte poate schimba viaţa cuiva, arătându-i adevărul cu privire la o anumită situaţie
sau la viaţă.
Bîte Andreea, clasa a X-a F
Într-un fel frumos. Când citeşti, visezi, pluteşti. E o altă lume, practic ieşi din monotonie.
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2.Cum vedeți bibliotecile viitorului?
Cristina Gorzo, clasa a XI-a E
Bibliotecile viitorului le văd inovate
din punct de vedere al ambianței
create, ale confortului, mediatizate,
cu o taxă de intrare mult mai mare.
Personal mi-ar plăcea să existe și
consilieri de opinie care să ajute
oamenii să aleagă cărțile potrivite.
Raluca Dănilă, clasa a XI-a E
Bibliotecile viitorului vor fi lipsite de
cărți, doar calculatoare în care se
vor găsi toate cărțile aranjate după orice criterii dorești. Pentru copiii care încă nu știu să
citească vor fi cărți audio pe care le vor putea lua acasă și asculta la un calculator. Tot în
bibliotecile viitorului se vor putea vizualiza diferite holograme pe anumite teme.
Denisa Dreghici, clasa a XI-E
Biblioteca viitorului va fi mare, cu fotolii roșii, plasme mari pe fiecare parte care să prezinte
anumite informații despre autor şi despre viața sa. De asemenea biblioteca ar trebui să aibă o
cafenea unde fiecare să se poată relaxa.
Alexandru Mihailovici, clasa a XI-a E
Bibliotecile viitorului vor fi mari pentru a încăpea în ele toate cărțile existente dar și cele virtuale.
Roxana Opriş, clasa a XI-a E
Biblioteca viitorului o văd ca un colț dintr-o pădure liniștită, un colț verde cu cărți de toate
felurile; un loc liniștit unde fiecare poate pătrunde în lumea imaginară căreia îi dă viață și
culoare.
Octavian Oprean, clasa a XI-a E
Deja avem foarte multe exemple precum SCRIBD sau Wikipedia. Sunt realist deci voi spune că
pirateria va sta la baza creării de biblioteci online. E de la sine înțeles că odată ce vor apărea
variante electronice a unei cărți, acestea vor circula rapid pe internet în mod ilegal.
Daiana Moşora, clasa a XI-a E
Biblioteca viitorului va fi foarte bine pusă la punct din punct de vedere tehnologic.
Mircea Merea, clasa a XI-a E
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Bibliotecile viitorului le avem deja fiecare acasă. Această bibliotecă este internetul, un loc unde
majoritatea cărților pot fi citite. Un astfel de site unde ar putea fi găsite toate cărțile ar putea
reprezenta biblioteca viitorului. Prin simpla creare a unui cont poți citi orice carte dorești.
Marcel Vârtan, clasa a XI-a E
Eu le văd și mai rare decât în ziua de azi, deoarece tehnologia și internetul se dezvoltă accelerat
iar cărțile încep să se devalorizeze.
Alexandra Bulgaru, clasa a XI-a E
Foarte moderne, oferind acces la orice fel de informații.
Andreea-Adriana Neamțu, clasa a XI-a A
Bibliotecile viitorului, vor fi în opinia mea, colecții electronice ce vor invada lumea virtuală. Cu
toate că aceasta înseamnă o degradare a cititului clasic, bibliotecile viitorului ar putea ușura
accesul la lectură.
Claudiu Beinșan, clasa a XI-a A
Bibliotecile viitorului, în viziunea mea, vor fi reprezentate, din păcate, de noile tehnologii. Astfel,
cărțile din zilele noastre nu vor mai exista în bibliotecile fiecăruia, ci doar în calculatoare.
Oamenii preferă cu siguranță să acceseze cuprinsul cărții cu doar un click, în loc să citească o
carte ca atare.
Gabor Darida, clasa a XI-a A
În ciuda dezvoltării tehnologiei, părerea mea este că formatul tradițional, tipărit al cărților, nu va
dispărea din bibliotecile viitorului.
Yasmina Laza, clasa a XI-a A
(…) Mirosul hârtiei, plăcerea de a răsfoi pagină cu pagină, de a sublinia pasajele care creează o
imagine aparte în inima cititorului, sunt în pericol să se diminueze sau chiar să dispară odată cu
modernizarea bibliotecilor.
Mara Diş, clasa a XI-a A
Având în vedere modul în care evoluează lumea şi tehnologia, bibliotecile viitorului vor cuprinde,
probabil, un număr restrâns de volume, restul cărţilor găsindu-se în format electronic, în
calculatoarele din bibliotecă. Lectura cărţilor va fi înlocuită cu petrecerea timpului în faţa
monitorului pentru a descoperi aventurile personajului preferat.
Ioana Nedescu, clasa a XI-a A
Din păcate, eu văd bibliotecile viitorului computerizate şi modernizate. Din cauza ritmului rapid
în care se schimbă totul în jurul nostru şi a tendinţei noastre de a moderniza, bibliotecile îşi vor
pierde atmosfera boemă păstrată de atâția ani.
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Pop Bianca, clasa a XI-a A
Datorită progresului tehnologic, bibliotecile se vor moderniza, un lucru rău în opinia mea,
deoarece nu vom mai avea satisfacţia de a întoarce fiecare pagină, de a te întreba prin câte
mâini a trecut cartea şi de a-i simţi plăcutul miros al istoriei,
Cristina Melniczky, clasa a X-a E
Pentru mine biblioteca viitorului este una pe mai multe etaje, toate cărțile fiind introduse în
calculator, ca și astăzi de altfel. Cum bibliotecile există de sute de ani sau chiar mii fără a se fi
schimbat foarte mult, nu cred că schimbările vor fi semnificative. O altă parte importantă ar fi
locul unde elevii și studenții pot sta să citească, o sală de lectură. Aceasta se poate moderniza
dar eu prefer lucrurile puțin mai antice, lucrurile cu tradiție. Deci pentru mine biblioteca viitorului
nu va fi foarte diferită de ceea ce cunosc eu.
Bîzdîc Diana, clasa a X-a F
Bibliotecile viitorului în viziunea mea sunt formate din cărţi virtuale care pot fi şi în varianta
audio.
Gabor Sânziana, clasa a X-a F
Nu cred că bibliotecile viitorului ar trebui să fie foarte diferite de cele moderne.
Ujog Alexandra, clasa a X-a F
Mi-ar plăcea să le văd pline de cărţi şi de oameni dornici să citească şi să se hrănească spiritual.
Miclea Sarah, clasa a X-a F
Eu văd biblioteca viitorului ca o bibliotecă plină de cărţi interactive, şi prin aspect, săli de lectură
care să atragă mai mulţi cititori.
Vlăduţ Denisa, clasa a X-a F
Bibliotecile viitorului cred că vor fi locuri potrivite pentru a cunoaşte lucruri noi, pentru a
socializa. Momentan multă lume nu este atrasă de o bibliotecă, dar pe viitor ele vor cuprinde pe
lângă cărţi şi calculatoare cu Internet, săli de lectură etc.
Eluna Daniela, clasa a X-a F
La fel sau poate mai mulţi scriitori străini, pentru a ne îmbogăţi şi a ne culturaliza pe o gamă mai
largă.
Hăbuc Miruna, clasa a X-a F
Văd bibliotecile viitorului pline de cărţi, cu încăperi mari pentru citit.
Jigovan Betina, clasa a X-a F
Biblioteca online.
Bîte Andreea, clasa a X-a F
Foarte puţini oameni mai vizitează bibliotecile, existând Internet, ceea ce le va face pustii.
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3.Credeți că întâlniri între scriitori
contemporani și elevi i-ar determina pe aceștia
din urmă să se apropie mai mult de carte?
Cristina Gorzo, clasa a XI-a E
Astfel de întâlniri ar putea avea un impact plăcut asupra
oricărei noi generații pentru că elevii ar învăța din atitudinea și vorbele scriitorilor să renunțe la
un conformism și snobism dobândit și la o superioritate care nu își trage rădăcinile din muncă. Eu
văd un scriitor ca un om natural, inteligent și unic care ar putea promova niște valori morale sau
nu, valabile în orice domeniu/meserie pe care un elev o va alege.
Raluca Dănilă, clasa a XI-a E
Nu cred că asta i-ar face să citească, pentru că dacă nu sunt învățați de mici să țină o carte în
mână nu o vor face niciodată cu plăcere, indiferent cu cine ar vorbi.
Denisa Dreghici, clasa a XI-E
Nu cred, deoarece fiecare om are personalitatea sa formată. Dacă nu îi place să citească, nu cred
că se va apuca doar pentru că s-a întâlnit cu un scriitor.
Alexandru Mihailovici, clasa a XI-a E
Posibil, dar nu cu un impact foarte mare.
Roxana Opriş, clasa a XI-a E
Eu cred că dacă îți place foarte mult o carte o citești din plăcere și o înțelegi dar o întâlnire cu un
scriitor ar fi ceva magic. Îi poți înțelege mult mai bine cărțile dacă îi cunoști gândurile. Dacă aș
avea ocazia să stau de vorbă cu un scriitor a cărui carte am citit-o, aș înțelege de ce a ales să o
scrie și ce mesaj a dorit el să transmită de fapt.
Octavian Oprean, clasa a XI-a E
Mă îndoiesc, având în vedere direcția generației din ziua de azi cu orientări înspre jocuri sau alte
moduri de a-și pierde timpul. Din păcate, cred că această atitudine îi va descuraja pe viitorii
scriitori...
Daiana Moşora, clasa a XI-a E
Cred că ar influența pozitiv deoarece povestind și ajungând să îl cunoști pe scriitor în elevi s-ar
trezi curiozitatea.
Mircea Merea, clasa a XI-a E
O astfel de întâlnire nu i-ar face pe elevi să citească deoarece ei nu pot fi convinși de nimeni.
Doar propria lor decizie ar putea schimba acest lucru.
Marcel Vârtan, clasa a XI-a E
Dacă cuiva nu-i place să citească cărți, pe acel cineva nu-l poți convinge în niciun caz să citească.
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Alexandra Bulgaru, clasa a XI-a E
Tot ce se poate. Din moment ce scriitorii împărtășesc elevilor propriile trăiri, ar putea să
trezească în aceștia curiozitatea.
Claudiu Beinșan, clasa a XI-a A
În opinia mea, astfel de întâlniri ar fi benefice pentru elevi, care, cu siguranță se vor apropia de
cărți. Astfel de discuții i-ar ajuta pe tineri să cunoască persoanele din spatele cărților.
Andreea Oana Rus, clasa a XI-a A
Nu cred că întâlnirile cu diverși scriitori i-ar determina pe elevi să se apropie mai mult de cărți,
deoarece dorința de cunoaștere nu poate fi insuflată nimănui, ea vine din interiorul fiecăruia.
Ioana Țiplea, clasa a XI-a A
Cred că întâlnirile dintre scriitorii contemporani și elevi i-ar determina într-o oarecare măsură pe
elevi să se apropie de cărți, deoarece ar putea face cunoștință cu persoanele din spatele
rândurilor pe care le citesc și ar vedea ce înseamnă cu adevărat cărțile pentru cei care le scriu.
Yasmina Laza, clasa a XI-a A
Cuvintele pot construi dar și distruge, pot apropia, dar și depărta oamenii și relația lor cu
lucrurile care îi înconjoară.
Ioana Nedescu, clasa a XI-a A
Da, eu cred că întâlnirile dintre scriitori şi elevi i-ar motiva pe aceştia din urmă să se apropie de
cărţi deoarece, odată ce ar afla povestea oamenilor din spatele cuvintelor, cititorii ar deveni mai
curioşi şi mai interesaţi de carte.
Mara Diş, clasa a XI-a A
Personal, cred că aceste întâlniri nu vor avea un impact prea puternic asupra tinerilor. Motivarea
lor ar trebui să provină din alte surse. Totuşi consider că aceste întâlniri i-ar face pe elevi mai
conştienţi faţă de importanţa cărţilor şi mesajul pe care acestea îl transmit.
Mateiu Edith, clasa a XI-a A
Cred că da, întâlnirile dintre scriitorii contemporani şi elevi i-ar determina pe elevi să se apropie
mai mult de cărţi. Spun acest lucru deoarece scriitorii le-ar explica elevilor ce înseamnă de fapt
scrierea unei cărţi şi cititul. Odată ce elevii ar înţelege pe deplin ceea ce înseamnă o carte, ar fi
mai atraşi de cunoaştere, adică de cititul cărţilor.
Cristina Melniczky, clasa a X-a E
Cu siguranță. Una e să citești poeziile lui Eminescu și cu totul altceva e să citești poeziile lui
Cărtărescu. Pentru un elev este mult mai dificil să citească o poezie din secolul trecut pentru că e
mult mai greu să descoperi singur ceea ce el voia să transmită. Pe de altă parte, având un scriitor
contemporan în aceeași încăpere cu tine, pe care îl poți întreba ce a vrut să spună într-o anumită
structură, te ajută să înțelegi mesajul și să te apropii de cărți.
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Bîzdîc Diana, clasa a X-a F
Cu siguranţă i-ar determina pe aceştia să se apropie mai mult de cărţi.
Gabor Sânziana, clasa a X-a F
Nu, cred că efectul ar fi invers: elevii ar fi împinşi mai tare către lumea lecturii.
Ujog Alexandra, clasa a X-a F
Da, deoarece au devenit curioşi să afle ce se ascunde în paginile cărţilor.
Miclea Sarah, clasa a X-a F
Da. Cred că vorbind cu scriitorii contemporani elevii ar înţelege mai bine ceea ce au intenţionat
aceştia să transmită şi înţelegând, poate vor fi mai atraşi de lectură.
Vlăduţ Denisa, clasa a X-a F
Fiecare dintre noi este diferit. Probabil că cei mai pasionaţi de literatură se vor apropia şi mai
mult de cărţi.
Eluna Daniela, clasa a X-a F
Nu i-ar determina, deoarece asta depinde de voinţa, caracterul şi educaţia fiecăruia.
Hăbuc Miruna, clasa a X-a F
Cred că da. Elevii ar fi încântaţi de idea de a întâlni pe cineva care să le vorbească despre o carte
bună.
Jigovan Betina, clasa a X-a F
Cred că da, deoarece intră mai mult în lumea celor tineri. Dar personal pot fi interesată şi de
scriitori din trecut.
Bîte Andreea, clasa a X-a F
Cui îi place să citească, citeşte până la moarte. Dacă nu-ţi place cititul, nu îi va apropia mai mult.
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4.Considerați că meseria de scriitor e o
meserie ca oricare alta?
Cristina Gorzo, clasa a XI-a E
Lucrul care deosebește orice meserie de cea a scriitorului
este faptul că, în timp ce munca oricărui om îl
îndepărtează de esența sufletului său, cea a scriitorului îl apropie, prin strădanie, apăsare și mai
ales un mod extraordinar de acceptare a răului şi a binelui, indiferent de proporțiile sale. Adesea,
în timp ce un muncitor are satisfacția concretizării muncii lui prin obținerea unui obiect, de
exemplu, un om al literaturii rămâne doar cu adeverirea condiției lui de „geniu sterp”.
Raluca Dănilă, clasa a XI-a E
Nu cred că a fi un scriitor înseamnă să ai tot timpul inspirație și să știi ce și cum să scrii pentru a ţi
se citi și vinde cartea și pentru a-ţi putea întreține familia. În opinia mea meseria de scriitor este
una boemă în care nu trebuie să dai socoteală nimănui.
Denisa Dreghici, clasa a XI-E
Nu cred, deoarece a fi scriitor implică mult calm, înțelegere și multă creativitate. A fi scriitor
înseamnă a iubi natura și tot ceea ce te înconjoară și oamenii iar în unele cazuri și pe tine însuți.
Alexandru Mihailovici, clasa a XI-a E
Nu, deoarece a fi scriitor este un hobby, o pasiune și nu o meserie stabilă.
Roxana Opriş, clasa a XI-a E
Meseria de scriitor este una din cele mai grele deoarece ea presupune un efort enorm și în
același timp inspirație și imaginație. Pentru a scrie o carte, fiecare frunză căzută pe jos, fiecare
mugure din pomul din fața casei poate fi un subiect interesant și atrăgător.
Octavian Oprean, clasa a XI-a E
Nu e nici meserie dar nici artă. E simbioza perfectă dintre pictorul cuvintelor şi sculptorul ideilor.
Daiana Moşora, clasa a XI-a E
Nu.
Mircea Merea, clasa a XI-a E
Meseria de scriitor nu este una ușoară. Sunt mulți cei care scriu cărți dar sunt puțini cei care
reușesc să ajungă să trăiască de pe urma acestora. Acest lucru îi face pe mulți scriitori să ajungă
muritori de foame.
Marcel Vârtan, clasa a XI-a E
Nu este o meserie obișnuită deoarece trebuie să ai vocație pentru a fi scriitor.
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Alexandra Bulgaru, clasa a XI-a E
Da, necesită multă implicare și forța de a-ți împărtăși părerile personale, de a sparge barierele
lumii comune.
Ioana Țiplea, clasa a XI-a A
Cu siguranță meseria de scriitor nu este ca oricare alta, ci este deosebită. Un scriitor nu are
program fix, șef și nu trebuie să lucreze în fiecare zi, ci doar când se simte în stare.
Yasmina Laza, clasa a XI-a A
Meseria de scriitor poate fi asemănată cu cea a unui actor. Ambele sunt cu totul diferite de restul
meseriilor. Ele oferă posibilitatea de a trăi mai multe vieți într-una singură, prin transpunerea
autorului în personajele pe care le creează.
Bîzdîc Diana, clasa a X-a F
Consider că meseria de scriitor necesită multă imaginaţie. Din punctul meu de vedere, nu este o
meserie ca oricare alta, trebuie să ai multă inspiraţie pentru a progresa în această meserie.
Mateiu Edith, clasa a XI-a A
Consider că meseria de scriitor nu e ca oricare alta, deoarece a scrie implică multă creativitate,
cunoaştere şi enorm de mult efort mental. De asemenea, pentru a scrie, omul trebuie să aibă şi
un talent nativ, astfel ca scrisul să vină de la sine.
Pop Bianca, clasa a XI-a A
Nicio meserie nu este ca oricare alta, deoarece nimic nu este la fel. Meseria de scriitor este
diferită datorită faptului că totul vine din gândurile şi sufletul celui care scrie.
Mara Diş, clasa a XI-a A
În opinia mea, meseria de scriitor este o meserie aparte. Chiar dacă mulţi văd această meserie
mai mult ca pe o pasiune sau un hobby, ea iţi poate oferi o multitudine de posibilităţi atât în ceea
ce priveşte satisfacţia personală din punct de vedere al carierei, cât şi pe plan interior, fiind o
bună oportunitate de a-ţi testa creativitatea şi de ce nu, de a te ataşa de unul dintre personajele
propriei scrieri.
Cristina Melniczky, clasa a X-a E
În fiecare meserie este nevoie de ceea ce numea Arghezi „slova de foc și slova făurită” adică
talentul, harul și munca pe care o depune omul pentru a-și valorifica talentul. Consider că un
scriitor nu poate fi niciodată un chirurg la fel cum un chirurg nu poate fi scriitor. De asta consider
ca toate meseriile sunt frumoase dar niciuna nu este specială.
Gabor Sânziana, clasa a X-a F
Cred că această meserie este diferită, deoarece ei se implică nu numai trup, ci şi suflet.
Ujog Alexandra, clasa a X-a F
Nu, meseria de scriitor este o meserie grea, deoarece trebuie să îţi deschizi inima şi sufletul, să-ţi
dai frâu liber sentimentelor.
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Miclea Sarah, clasa a X-a F
Da. Este o meserie care necesită ca oricare alta talent şi dedicare.
Vlăduţ Denisa, clasa a X-a F
Meseria de scriitor necesită mult talent şi multă muncă. Părerea mea este că această meserie
este grea, dar întotdeauna ceea ce îţi place faci cu plăcere, indiferent de greutăţi.
Eluna Daniela, clasa a X-a F
Este diferită, dificilă, dar care ne dă oportunitatea să ne deschidem sufletele.
Hăbuc Miruna, clasa a X-a F
Consider că meseria de scriitor este o meserie foarte grea, deoarece ai nevoie de mult timp şi
multă inspiraţie pentru a scrie o carte.
Jigovan Betina, clasa a X-a F
Nu cred că este o meserie ca oricare alta, nu presupune atâta activitate fizică şi socială, ci mai
mult o implicare personală.
Bîte Andreea, clasa a X-a F
Nu. Nu e uşor să scrii, trebuie să fii foarte inspirat.
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5.Cea mai bună carte pe care ați
citit-o până acum?

Cristina Gorzo, clasa a XI-a E
„Teama de zbor”, de Erica Jong
Raluca Dănilă, clasa a XI-a E
„Papillon”, de Henri Charriere
Denisa Dreghici, clasa a XI-E
„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu
Alexandru Mihailovici, clasa a XI-a E
„Colț Alb”, de Jack London
Roxana Opriş, clasa a XI-a E
„Cronicile din Narnia”, de C.S. Lewis şi seria „Twilight”, de Stephenie Meyer.
Octavian Oprean, clasa a XI-a E
„Fortăreața digitală”, de Dan Brown
Daiana Moşora, clasa a XI-a E
„Secretul”, de Rhonda Bryne
Mircea Merea, clasa a XI-a E
„Sper să găsesc bere în iad”, de Tucker Max
Marcel Vârtan, clasa a XI-a E
„Robin Hood”, de Henry Gilbert.
Alexandra Bulgaru, clasa a XI-a E
„Lorelei”, de Ionel. Teodoreanu, „Nunta”, de Nicholas Sparks, „Invitație la vals”, de Mihail
Drumeș şi „Ultimul cântec”, de Nicholas Sparks.
Roxana Cristina Totorean, clasa a XI-a A
Aceasta este una dintre cele mai grele întrebări. Cred că cea mai bună carte citită de mine este
„Magicianul”, de John Fowles. E o carte care reușește să treacă peste pasivitatea generală a
cititului și să te implice încă de la primele pagini. E o carte în care nu mai ești sigur de nimic,
creându-ți perspective care se schimbă radical odată cu trecerea paginilor.
Gabor Lorand Darida, clasa a XI-a A
Cea mai bună carte pe care am citit-o a fost intitulată „The Kite Runner”, de Khaled Hosseini. Ea
prezintă o emoționantă poveste care se desfășoară într-o societate puternic divizată pe clase
sociale, în care, în ciuda tuturor interdicțiilor, s-a format o puternică prietenie între personajul
principal și servitorul său. Este o carte pe care o recomand tuturor.

Iunie 2012

Revistă de opinie și atitudine a elevilor

numărul 13

61

Laboremus

Mara Diş, clasa a XI-a A
Cea mai bună carte pe care am citit-o până acum este “Codul lui DaVinci”, scrisă de Daniel
Brown. Consider că este o carte foarte interesantă şi captivantă, care antrenează cititorul în
acţiunea plină de suspans.
Ioana Nedescu, clasa a XI-a A
Cea mai bună carte citită de mine a fost „Invitaţie la vals” de Mihail Drumeş, deoarece am reuşit
să mă transpun total în pielea personajului cu care m-am identificat şi tot-odată să simt fiecare
trăire a personajului.
Cristina Melniczky, clasa a X-a E
Îmi este foarte greu să aleg dar aș putea spune „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen
Bîzdîc Diana, clasa a X-a F
Cartea „Ciuleandra” scrisă de Liviu Rebreanu, este una dintre cărţile mele preferate.
Gabor Sânziana, clasa a X-a F
Cartea mea preferată este „Divergent”, scrisă de o studentă la litere din S.U.A.. Povestea este o
fantezie distopică.
Ujog Alexandra, clasa a X-a F
„Invitaţie la vals”, de Mihail Drumeş.
Miclea Sarah, clasa a X-a F
„Mândrie şi prejudecată”, de Jane Austen.
Vlăduţ Denisa, clasa a X-a F
„Ciuleandra”, de Liviu Rebreanu.
Eluna Daniela, clasa a X-a F
„În altă viaţă”, de Marc Levy, fiind o carte complexă care transcende timpul, dar rămâne în
amintirea sufletului şi a gândurilor.
Hăbuc Miruna, clasa a X-a F
„În altă viaţă”, de Marc Levy şi „Elevul Dima dintr-a şaptea” de Mihail Drumeş.
Jigovan Betina, clasa a X-a F
,,Extrem de tare şi incredibil de aproape”, de Jonathan Safran Foer.
Bîte Andreea, clasa a X-a F
„Mâini înzestrate”, de Ben Carson.
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PROFESORII ȘI CĂRȚILE LOR PREFERATE …

Andrieș Alina –„În numele trandafirului”, de Umberto Eco
Avram Adela – „Cartea de la San Michele”, de Axel Munte şi „Ce spui după Bună ziua”, de Eric
Berne
Bereteu Alina – „Crimă și pedeapsă”, de Feodor Dostoievski
Bereteu Radu – „20000 de leghe sub mări”, de Jules Verne
Bratu Nela – „Viața ca o pradă”, de Marin Preda
Bulc Luminița – „Lord of the flies”, de William Golding
Circa-Chirilă Camelia – „Micul Prinț”, de Antoine de Saint-Exupery
Ciurel Luminița – „Hristos răstignit a doua oară”, de Nikos Kazantzakis
Danciu Nicolae – „Hoții de frumusețe, Pascal Bruckner, O istorie sinceră a poporului român”, de
Florin Constantiniu
Diaconescu Marilena – „Toba de tinichea”, de Gunter Grass
Filip Adriana – „În căutarea timpului pierdut”, de Marcel Proust şi „Un baraj contra Pacificului”,
de Marguerite Duras
Haș Maria – „Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon
Hurdea Mircea – „Jurnalul fericirii”, de Nicolae Steinhardt
Ilea Delia – „Luni de fiere”, de Pascal Bruckner
Kramer Simona – „Huckleberry Finn”, de Mark Twain
Lupe Marta – „Îndrăgostită de un masai”, de Karin HofmaN şi „Caminante”, de Octavian Paler
Pârv Lavinia – „Un veac de singurătate”, de Gabriel Garcia Marquez
Portal Aurelia – „Tren de noapte spre Lisabona”, de Pascal Mercier
Schmidt Francisc – „Quo vadis”, de Henrik Sienkiewicz
Stoian Anca – „Jane Eyre”, de Charlotte Bronte
Toader Mariana – „Idiotul”, de Feodor Dostoievski
Ungur Lucia – „1Q84”, de Haruki Murakami
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