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Dedicăm această carte, elevilor, profesorilor...tuturor celor care aleg 

să deschidă ușa unei biblioteci și să se lase prinși în povestea ei.... o 

poveste care îi poate inspira pentru o viață. 

 

 

 

 

 

În luna octombrie 2021, 

 de Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare,  

elevii și profesorii din 15 unități de învățământ  

de pe teritoriul județului Alba 

 au răspuns invitației lansate în cadrul proiectului 

 „Bibliotecile școlare din județul Alba: povești în imagini”  

de a scrie ceea ce reprezintă bibliotecile școlare pentru ei. 

 

Cartea de față  

reunește materialele realizate de elevi 

 (poezii, povești, eseuri, compuneri, desene)  

referitoare la bibliotecă, carte și lectură,   

raportul cercetării rezultat în urma analizei și interpretării 

răspunsurile elevilor la chestionarul online 

 dedicat cărții, lecturii și bibliotecii,  

dar și gânduri ale profesorilor, bibliotecarilor, 

 ale foștilor elevi/profesori  

despre  

bibliotecile frecventate. 
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Creații ale elevilor despre bibliotecă, carte și lectură 
 

 

 

POEZII 
 

 

Cititul 
 

Natalia Bitanu, clasa a IV-a,  

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia 

 

 

Cititul este un tărâm vrăjit 

Când l-ai descoperit 

Nu te mai saturi, 

Este ca o apă nesecată 

 

Eu mi-am imaginat întotdeauna cartea, 

Ca fiind paradisul basmelor și a poveștilor nemuritoare. 

Alte persoane consideră, 

Că ar fi un palat cu desfătări 

Plin de povești nemuritoare. 

 

Toți cei care au descoperit magia cititului, 

Dar și importanța lui 

Au ajuns pe un tărâm magic, 

Care nu se va termina niciodată. 

 

Când ai început să înțelegi 

Tainele poveștilor, basmelor și poeziilor 

Te adăpostești în ele, 

În furtuni, în ploi reci de vară, 

Și-n viscolul în care nu vei putea să numeri niciodată. 
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Biblioteca 
 

Briana Maier, clasa a VI-a A,  

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

Pe raft multe cărți privesc 

La tine, cititorule, 

Și fiecare ar vrea s-o aleagă mâna ta,        

Ca să pătrundă-n lumea sa.          

             

O lume despre viață, o lume despre vise,       

O lume de iubire,           

O lume despre știință, o lume de poveste…        

            

Și uite așa, la nesfârșit,          

Se vor deschide în fața ta,          

Numai să vrei ca să le iei          

În mâna ta, în mintea ta.          

             

Când vei pătrunde în lumea lor,         

În lumea cărților           

O mulțime de cunoștințe vei dobândi,        

Și într-o lume magică vei călători.         

            

La orice vârstă vei intra          

Mereu în casa lor,          

Recunoștință îi vei da,          

Stăpânei cărților, BIBLIOTECA! 
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Biblioteca 
 

 

Briana Maier, clasa a VI-a A,  

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

 

Casă de poveste, casă colorată         

Coperți de multe feluri 

Zâmbesc parcă deodată!          

             

Pe care să o iei?           

Parcă le-ai vrea pe toate!         

Poveste despre zmei,          

Sau zâne fermecate?           

            

Poveste despre viață,          

Poveste despre vise, 

Povești de aventură, 

De știință, de natură…          

         

Și cât de mult îmi place          

Acolo eu să fiu,            

În casa cu povești,           

Unde mereu citești,           

Și lumea ți-o lărgești!      
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Biblioteca - împărăția vieții 
 

Roberta Virciu, clasa a V-a,  

Liceul Tehnologic de Turim și Alimentație Arieșeni 

 

Exist' o-mpărăție-n lume 

Ce-adună oameni mari și mici. 

Aici sunt multe lucruri bune 

Pentru copiii cei voinici. 

 

În ea găsești și alinare, 

Găsești de toate și ajutor. 

Biblioteca-i lucru mare- 

Doar să fii și muncitor. 

 

Aici găsești cum să prefaci 

Realitatea-n vis. 

Cum să iubești și când să taci, 

Să nu rămâi tu în abis. 
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Biblioteca 

Amalia Perța, clasa a VI-a,  

Școala Gimnazială „Iosif Sârbu” Șibot 

 

 

 

Biblioteca este un loc 

 În care, dacă o să stai mai mult, 

 O să ai mai târziu noroc 

 Poți să-nveți și să citești  

 

 

Multe cărți, zeci de povești. 

 Dacă vrei o carte anume, 

Caut-o direct pe nume. 

 Dacă nu o vei găsi, 

 

 

Știi prea bine ce poți face: 

Să întrebi pe cineva..  

Dar pe cine oare?  

Toată lumea știe bine  

 

 

Cine poate ea sa fie.. 

 Bibliotecara, se știe!  
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Biblioteca 

 

 Alexandra Ciuma, clasa a VI-a,  

Școala Gimnazială „Iosif Sârbu” Șibot 

 

 

 

Biblioteca este poteca: 

Cartea care o cauți unde o fi, oare? 

În biblioteca cea mare. 

 

Cu carte ai parte, 

Biblioteca împarte doar parte! 

Știți unde este mijlocul de alimentare? 

Chiar în bibliotecă! 

 

În bibliotecă sunt toate 

Poteciile, romanele, pastelurile…. 

La nivelul lecturii se ajunge 

  Departe, 

Dar cel mai important 

Cu parte. 
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Biblioteca 

Alexandru Sitireanu, clasa a VI-a,  

Școala Gimnazială „Iosif Sârbu” Șibot 

 

 

 

Biblioteca este 

Plină de povești 

Cărți cu poezii 

Pe care le poți citi. 

 

Cărți ce te învață 

Ce să faci în viață 

Cărți de fizică și de chimie 

Și cărți pline de istorie. 

 

Cărți cu prinți și cu prințese, 

Cu zâne și vrăjitoare, 

Cu balauri și fantome 

Ce te poartă în lumea imaginară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Loc de povești 

 
 

 Natalia Teoc, clasa a IX-a D, 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

 

Un loc vrăjit, ce-i dintr-o lume nouă, 

Un loc preasfânt ce nu s-a mai văzut, 

Un adăpost ce ține să nu plouă, 

Și oricine îl poate folosi ca scut. 

 

Palat cu desfătări, miresme, 

Aș vrea ca să trăiesc acol’, 

În colțul unde se cultivă miere, 

Și cartea să îmi fie-al meu idol. 

 

Cămin ce stă mereu cu brațele deschise, 

El te așteaptă ca să vii oricând, 

Să îți cultivi grădina minții tale, 

Să nu mai fi atât de mic, plăpând. 

 

E biblioteca, loc deschis pentru puțină vreme, 

Și-i pentru toți și mic și mare, creștin sau ateu, 

Ea îți deschide ochii, ca să vezi întreaga lume, 

Și te ajută să ajungi la apogeu. 
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Bibliotecă, draga mea 

 

 

Diana Nicoară, clasa a IX-a B,  

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

 

Bibliotecă, draga mea, 

Și-a unuia, și-a altuia,  

Eu pe tine te iubesc 

Și mult te mai prețuiesc! 

 

Câte cărți ai tu pe raft,  

Atâtea idei am eu în cap, 

Câte cărți s-au scris pe lume  

Toate acestea sunt la tine. 

 

Nu le ține bibelou,  

Răspândește-le mereu! 

Multă lume să citească  

Pe tine să te iubească. 

 

Cărți ai multe printre rafturi  

Au și ele lumea lor:  

Cu mister și aventură, 

Cu suspans și-nvățătură. 

 

Ai și basme cu prințese  

Care fetelor le plac, 

Ai eroi cu mult curaj  

Care țes și-apoi desfac. 

 

Ai de toate pe-al tău raft,  

Dar păcat că internetul  

Multe-n lume a schimbat 

Și copiii i-a captat. 

 

Bibliotecă, draga mea, 

Sper ca tu prin arta ta 

Să le iei copiilor, cu-adevărat, 

Ochii din ecranul colorat! 

 

Mulți copii nici nu ghicesc 

Ce e-o carte cu povești  

Și nici nu vor putea să-i afle  

Taina până nu o răsfoiesc. 

 

Aș spune multe, să știi, 

Și nu vin de pe Marte, 

Vreau doar să le deschid ochii unor copii  

Care nu știu ce e aceea carte! 
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Biblioteca este totul  

 
Anna Dăian, clasa a IX-a D, 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

 

Biblioteca e acel loc 

Unde cărțile stau necitite, triste, neiubite 

Până când un cititor apare 

Și le dă o însemnare. 

 

Nu este ușor ca o carte să te aleagă 

Trebuie să o simți și tu pe ea, 

Legătura între voi se va forma 

Și prinși pe viață veți rămânea. 

 

O poveste îți rămâne în cap 

Sigur te-a și transformat; 

Tu personaj ai devenit și 

Lumea magică ai descoperit. 

 

Viața e mult mai frumoasă 

Când ai o carte în mână 

Și povestea se continuă, 

Simți că trăiești nu glumă 

Relaxează-te, visează și în lecturi avansează! 

 

Deci, în concluzie, așadar 

Ia o carte de la bibliotecă 

Dar nu uita să o iubești și prețuiești, 

Pentru că tot acolo o găsești! 
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Evidența într-o clădire 

 

Orsolya Deac, clasa a IX a A,  

Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud 

Undeva, la mare distanță 

Se zărește un monument enorm. 

Cu poarta științei larg deschisă,  

Pe boltă, un candelabru cubiform.  

Spațiul ca Universul întins, 

Liniștea și imensitatea eternă 

Te orientează până la începutul lumii, 

Nu îl poți închipui nici în vis. 

Înconjurat cu etajere din sticlă, 

Reuniunea dovezii se află pe ele, 

Cărți care, parcă au existat zece mii de ani, 

Acestea într-un final se găsesc în armonie. 

Neliniștea este absentă, 

Biblioteca părând un loc sacru,  

Unde lumea se iluminează,  

Acum nimeni nu poate lua această putere. 
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Strigătul cărții vii 

Sergiu Man, clasa a XII-a G 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

O viaţă întreagă te așteaptă,  

Pe tine pentru a-le răsfoi 

A lor cunoaștere să-ți dea  

Prin vraja sfintelor cuvinte 

Orice carte are un strigăt 

După tine drag cititor,  

Strigă tare și puternic  

A ei cunoaștere să-ți dea  

Sub o formă mai subtilă  

Ea te învaţă să gândești,  

Căci a ei înțelepciune  

Te învaţă să trăiești.  

 

Spiritul bibliotecii vii 

 

Sergiu Man, clasa a XII-a G 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

De mic cu gândul mă pierdeam 

Printre rafturile tale,  

Drag sălaș, 

Mereu primul mă așteptai 

Printre cărți tu mă vegheai 

Poate mă și îndrumai, 

Fără glas, doar din simțiri 

Cartea bună mi-o găseai 

Și în viață mă ghidai. 
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Într-o lume acră 

 

Bernadette Balog, clasa a XI-a B, 

Colegiul Național ,,Bethlen Gábor” Aiud 

 

 

 

Împrejur mă uit, necăjită, 

Negrul acoperă priveliștea-n zare. 

Cât mi-aș dori, oh, lume acră, 

Să văd doar culori vibrante! 

 

Împrejur mă uit, necăjită, 

Cărți prăfuite mă-nconjoară, 

Cât mi-aș dori, oh, lume acră, 

Să le citesc într-altă viață! 

 

Împrejur mă uit, necăjită, 

Stele căzute stau pe rafturi 

Ascunzând lumea nevăzută, 

Secrete, fermecătoare adevăruri. 

 

Deschide-ți ochii plini de minciuni, 

Oh, lume acră, viciată, 

Umple-ți-i cu lumina de astru  

A rândurilor cu chef de joacă! 

 

Trezește-te, oh, lume acră 

Din visul tău etern de crime, 

Transformă-ți arma în știință, 

Războiu-n povești de iubire. 

 

Împrejur mă uit, necăjită. 

Oameni mari văd cu gândurile-n cer, 

Căutând răspuns, neștiind 

Că se află chiar lângă ei. 

 

Mi-aleg steaua preferată, 

Văd culori ascunse-n eter... 

Singurul strop de speranță este 

Că vei face și tu la fel. 
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POVEȘTI 

 

 

Biblioteca 
 

Ingrid Tamás, clasa a VI-a,  

Colegiul Național ,,Bethlen Gábor” Aiud 

 

 
Într-o zi de toamnă, mă jucam împreună cu sora mea pe afară, cu mingea. Dintr-odată a venit un 

vânt puternic, care ne-a luat mingea și a rostogolit-o departe. Voiam să ne ducem să căutăm 

mingea, dar pe cer au apărut niște nori gri, grei de ploaie. Imediat au început să cadă stropi mari 

și reci. Ne-am adăpostit în casă, renunțând pentru o vreme la căutări.  

 După vreo două ore, ploaia s-a oprit, iar noi am pornit în căutarea mingii. Timpul trecea 

repede, dar noi tot nu o găseam. Am ajuns în fața bibliotecii, unde doamna bibliotecară, văzându-

ne panicate, ne-a întrebat ce se întâmplă. I-am povestit pățania de mai devreme, iar ea ne-a spus 

că a găsit acum câtva timp o minge rătăcită în fața bibliotecii. Ne-a condus în clădirea veche a 

bibliotecii. Mingea era într-un colț, ascunsă de niște cutii mari, pline cu cărți. Eram foarte fericite 

că am găsit mingea!  

 Nu am putut să nu admirăm rafturile cu cărți, atlase, albume. Spre surprinderea mea, erau 

mulți oameni care citeau aici, în bibliotecă. M-am oprit și eu și am început să caut printre cărți. 

Una dintre ele mi-a atras atenția. Am luat-o de pe raft, am deschis-o și o lumină puternică m-a 

orbit. Dintre pagini a sărit un moșneag. Era mic, îmi încăpea în podul palmei. Avea o pălărie 

caraghioasă pe cap și o baghetă magică în mână. Eram foarte mirată și foarte surprinsă. Mă 

întrebam dacă sunt singura care vede minunea.  

 Moșneagul a fost foarte fericit că l-am găsit. Așteptase mult timp pentru ca cineva să 

deschidă cartea. Fusese capturat și închis acolo de către o vrăjitoare malefică după ce pierduse  

Războiul Vrăjitorilor. M-a rugat să-l duc acasă, într-o altă carte magică, unde familia sa îl aștepta 

de mult timp. Nu am stat pe gânduri. Am căutat rândul 2871, litera F (de la fermecat, desigur), 

volumul violet cu auriu. Am deschis cartea și aceeași lumină strălucitoare m-a orbit. Moșneagul 

a sărit între pagini, rugându-mă să păstrez secretul acestei întâlniri. Am promis, iar mai târziu m-

am și ținut de promisiune. 

 M-am întors la sora mea. Ea mă aștepta cu niște cărți în mână, pe care voia să le 

împrumute de la bibliotecă. Cu mingea și cărțile în brațe, ne-am întors acasă.  

 În drum spre casă mă tot gândeam la cele întâmplate, eram foarte fascinată. Mă bucur că 

l-am cunoscut pe vrăjitor și că am avut ocazia să îl și ajut. Toată această experiență m-a făcut să 

citesc mai mult, așteptând mereu ca un alt personaj să sară dintre paginile cărților. Deocamdată, 

minunea nu s-a repetat, dar biblioteca a rămas un loc special și magic pentru mine.  
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Biblioteca școlii 

 

Noémi Szabó, clasa a VII-a,  

Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud 

 

 

Biblioteca este locul unde fiecare vine, citește câte o poveste sau poezie și se relaxează, 

bucurându-se de atmosfera pe care i-o aduce pasajul citit. E un loc unde visele devin realitate, 

unde basmele nu mai sunt în cărți, ci în jurul tău. 

Bibliotecii i se mai spune și „Locul magic” pentru că acolo e un fel de magie. 

Biblioteca școlii mele este destul de mare, cu o mulțime de ferestre mari, prin care 

pătrunde lumina zilei și este foarte frumoasă, cu rafturi care ajung până la tavan, pline de cărți 

fascinante, ce stau așezate frumos, așteptând să fie cerute de elevi. Pereții zugrăviți în alb 

păstrează afișe care prezintă cărțile nou-apărute în evidența bibliotecii. Acolo este foarte multă 

liniște. Cititorii stau la mese și sunt concentrați asupra lecturii. Când mergeam cu clasa, intram 

pe ușă, dar s-a făcut un zgomot și toată lumea spunea „sssh!”. 

Doamna bibliotecară stătea pe un scaun, citindu-le celor mai mici din cartea pe care toți o 

iubim,  „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. Toți ascultau atenți. 

Eu cred că este important să mergem la bibliotecă și să citim, ca să ne dezvoltăm 

imaginația și să învățăm despre lucruri interesante. Biblioteca este o comoară a științei. 

Pentru mine, biblioteca este ca un loc de refugiu în care mă pot relaxa în liniște, în care pot 

citi unele dintre cele mai fantastice cărți și locul în care pot afla informații foarte folositoare. O 

bibliotecă în viitor va fi mult mai dezvoltată decât acum. Consider că o bibliotecă în viitor va fi 

total diferită, deci vor fi foarte multe biblioteci electronice, dar nu exclud faptul că vor fi și 

biblioteci reale, ca acum, însă ele vor avea cărți foarte bine ilustrate, cu cuvinte mai simple și 

mai pe înțeles, fiecare om va dori să aibă o carte a viitorului, pentru că va putea culege din ea 

informații mult mai folositoare. Va fi ceva imposibil să nu citești vreo carte. 

Cărțile sunt o minune și cred că nu vor dispărea niciodată de pe fața pământului. Ele mereu 

ne vor ajuta. Tot ce ai nevoie pentru a descoperi tărâmul fantastic al bibliotecii, este, desigur, 

ambiția și voința. Biblioteca și cărțile nu așteaptă decât să le deschizi. Te vor răsplăti cu 

minunățiile pe care le vei descoperi. 
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Legătura dintre bibliotecile școlare și povești, basme, carte, lectură 

 

Robert Lazea, clasa a V-a,  

Liceul Tehnologic de Turim și Alimentație Arieșeni 

 

 

Între toate bibliotecile școlare există o anumită legătură. În fiecare bibliotecă există mii de 

cărți frumoase si interesante. Pentru cei care iubesc cititul există în acest loc magic, un colțișor în 

care te simți bine să citești, dotat cu masă de citit și o canapea pe care stai foarte confortabil. Eu 

am fost acolo!!! E minunat, să știi! Sau…. dacă nu ai timp să stai poți să împrumuți cărțile acasă 

la tine. Gratis!!! E minunat, nu-i așa? 

Bibliotecile sunt ca un ținut în care vezi mii de miracole. Cărțile sunt foarte importante 

deoarece te ajută să descoperi lucruri noi și interesante. Fără carte nu o să devi ceva în viață. 

Eu unu sunt foarte interesat de cărțiile de istorie. E foarte important să citești cât mai des. 

Înăuntru este liniște de zici că ești doar tu. 

În biblioteca noastră sunt multe cărți de povești, de aventuri, de informatică, de istorie, de 

matematică, de geografie și o domniță mică, dornică să dicute cu copiii de toate vârstele. Mereu 

are câte ceva să ne învețe! 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Biblioteca 

 

Bianca Racz, clasa a V-a 

       Colegiul Național ,,Bethlen Gábor” Aiud 

 

 O zi frumoasă de toamnă: păsările zburau către țările calde, vântul bătea cu o agitație 

tulburătoare, copacii se legănau dintr-o parte în alta, lăsând în urmă frunzele multicolore să cadă. 

Era o vreme încântătoare, aerul parfumat, totul perfect pentru o plimbare.  

 Dimineața e ca oricare alta, eu stând plictistă și neștiind ce să fac, nici chiar pe o vreme 

atât de frumoasă ca asta. Mama a venit la mine și mi-a spus că ea, atunci când se plictisea, mereu 

lua câte o carte și citea. Pe mine nu mă prea încânta ideea, dar am decis să încerc. Am luat la 

rând cărțile din mica mea bibliotecă, dar nimic nu mi-a atras atenția. După ceva timp am hotărât 

să merg la biblioteca din oraș, să împrumut de acolo o carte. În plus, așa puteam svura aerul de 

toamnă și frumusețea zilei însorite.  

 Ce de cărți! Mii de rafturi pline, aranjate pe teme diferite, romane, povestiri, chiar și 

benzi desenate. Erau și foarte multe plante în ghivece, flori și frunze verzi, agățate ici colo. Mai 

în față erau mese și scaune, dacă voiai, puteai să te așezi și să citești chiar acolo. Printre rafturi se 

afla bibliotecara. M-am îndreptat spre ea și am întrebat-o despre cărțile al căror subiect mi se 

părea fascinant. Amabilă, a început să-mi recomande cărți, care credea ea că mie mi-ar putea 

plăcea. Într-un final, m-a condus spre raftul unde se aflau cele mai multe dintre cărțile 

recomandate mai înainte. După un timp, am ales cartea care promitea să îmi placă și să fie ceea 

ce îmi doream.  

 În orice caz, i-am mulțumit doamnei bibliotecare, pentru că m-a ajutat să aleg cartea 

potrivită.  

 De atunci încolo, de câte ori mă simt plictisită, biblioteca este unul dintre locurile spre 

care mă îndrept.  
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Biblioteca 

Anna Balog, clasa a VII-a, 

Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud 

 

Îmi amintesc ce frumos a fost când totul era normal. 

Eram în clasa a V-a și vinerea aveam ore până la ora 13:00. Până să vină autobuzul care 

mă ducea acasă, mergeam la bibliotecă. Doamna bibliotecară se bucura când intram în bibliotecă 

și ne oferea cărți interesante, ca să citim. Era totul frumos. 

Eu, de fiecare dată când eram acolo mă simțeam acasă. Liniște era, pe rafturi erau foarte 

multe cărți, iar cititul era o mare plăcere. De-asta cred că e important să fie în fiecare școală 

bibliotecă, unde elevii pot învăța, citi și înțelege cât de prețioasă este orice carte. Sunt mii de 

cărți din care putem cunoaște sentimentele scriitorului/poetului, iar din întâmplări sau din 

greșelile personajelor putem învăța. 

Acum, majoritatea dintre noi citesc cărți pe internet, sau nu citesc deloc. Ar fi mai bine să 

ținem o carte în mână, să citim cât mai mult și să învățăm din cărți. Mi-a plăcut ce spune Ioana 

Pârvulescu꞉ „Cartea vorbește, plânge, râde, țipă, tace, cântă, șoptește. Pe scurt, face orice”. Mă 

și gândesc cât de săraci am fi fost fără cărți. 

Abia aștept să revenim la normal, să nu ne mai temem de nimic, să putem citi, nu despre 

un virus care a ucis mulți oameni, ci depre copii care au trăit frumos. 
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Locul magic 

 
Andrei Baciu, clasa a V-a 

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

 

 

           „O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poți adăposti 

împotriva furtunilor. Bogați și săraci pot, deopotrivă, să se folosească de aceasta” (Jhon Lublock) 

Biblioteca este o instituție unde copii și adulți, care doresc să aibă mai multe cunoștințe, 

sau să se relaxeze, găsesc loc prielnic de informare și destindere. 

Îmi place foarte mult să merg la bibliotecă pentru liniștea care se află în interiorul ei. 

Pereții zugrăviți în alb, ferestrele mari prin care pătrunde lumina, rafturile care ajung aproape 

până la tavan, îmi dau senzația de siguranță. Pe rafturi sunt așezate cărțile care-și așteaptă 

cititorii, aici nu se aude nici un strigăt, iar copii vorbesc în șoaptă, împărtășindu-și impresiile 

despre cărțile citite. 

La intrare, în bibliotecă, mă întâmpină o doamnă drăguță și amabilă care de fiecare dată 

îmi recomandă sau mă ajută să-mi găsesc cartea pe care vreau să o citesc. 

În interior se află două fotolii confortabile, când te așezi și începi să citești uiți că trebuie să 

mai pleci, intri în lumea cărților, a personajelor din basme și povești. 

          Biblioteca este locul sfânt unde fiecare vine, citește câte o poveste și se lasă purtat de 

lumea minunată a cărților și a poveștilor, o lume mai bună și uneori mai adevărată decât lumea în 

care trăim. 
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Biblioteca este un ținut vrăjit 
 

 

Denisa Dobra, clasa a V-a, 

Liceul Tehnologic de Turim și Alimentație Arieșeni 

 

 

„Un bibliotecar este un vrăjitor. Acolo, între cărți și hârti. E cel ce stă de vorbă cu 

scriitorii de ieri și de azi și, deopotrivă, cu cititorii mari și mici.” (Elev clasa a V-a din Arieșeni) 

 

Dacă ați întreba și alți copii ce înseamnă o bibliotecă ați primi multe răspunsuri, în funcție 

de interacțiunea fiecăruia dintre ei cu instituția, dar dacă mă întrebați pe mine ce înseamnă 

biblioteca? Vă pot spune așa…că este locul cel mai frumos, pe care abia aștept să-l găsesc după 

orele de școală, locul unde am învățat foarte repede alfabetul, fiindcă altfel nu puteam citi, locul 

unde am o mulțime de prieteni, fiindcă fiecare carte îmi descrie o mulțime de personaje, fiecare 

poveste îmi aduce o lume fascinantă, un tărâm de basm. Depozitul de carte este locul unde stau 

multe ore și niciodată nu mă plictisesc, fiindcă doamna îmi arată fiecare raft unde se află câte o 

carte de povești, carte pe care o primesc cu drag să o citesc după ce îmi fac temele, după ce 

termin de citit cărțile de școală, tot acolo, cu drag, acolo. Bibliotecarii și biblioteca au fost cei 

care m-au introdus pe tărâmul magic al poveștilor, au fost cei care mi-au dezvoltat interesul 

pentru cunoaștere, pentru lectură, au fost oamenii care m-au primit cu căldură în sanctuarul lor. 

Dar cea mai interesantă încăpere din Bibliotecă este, pentru mine, Sala de Lectură. Mulți 

tineri de acolo, stau la mese și citesc și este multă liniște.  

Pentru un copil, biblioteca oferă o lume interesantă, nouă și cu multe întrebări. Întrebări la 

care aflăm răspunsurile pe parcurs… Am petrecut mult timp în bibliotecă pentru a studia, fiindcă 

nu există altă posibilitate de a te informa și a afla răspunsurile sau de a face lucrări în domeniile 

interesante.  

Biblioteca este șansa pe care o are fiecare elev să întâlnescă oameni de valoare, 

bibliotecari, specialiști, scriitori, profesori, academicieni, care au fost exemple pentru mine, de la 

care am învățat și învăț în permanență. Profesorul documentarist mi-a fost mentor, mi-a ghidat 

pașii în bibliotecă și pentru asta mă înclin cu respect. Aici participăm la proiecte, ateliere de 

creație, lecții foarte interesante, interacționăm cu diverse grupuri, fie și on-line, acum. 

Mă bucur de experiențe noi, de povești noi, aflu și eu la rândul meu lucruri noi. Printre cei 

mai dragi și veseli vizitatori, pot spune că sunt copiii, de la vârste de grădiniță, clasele primare, 

gimnaziu, care îmi oferă experiențe unice și o încărcătură pozitivă. Fiecare grup este altfel, 

fiecare copil, prin întrebările pe care le pune acestui personal din acest loc, atât de dedicat, mă 

face să mă simt altfel. Aici se desfășoară diferite programe, cum ar fi, programele 

educaționale Școala Altfel sunt cele care umplu Biblioteca în anumite săptămâni din an. 

Biblioteca se umple de vocile copiilor, de mirarea lor când intră în sala de lectură. 

Rolul bibliotecii va fi important și peste sute de ani, fiindcă specialiștii vor fi nevoiți să țină 

ritmul dezvoltării societății, se vor adapta tuturor noutăților și vor aduce informațiile prețioase 

prin metode noi, adaptate viitorului. 

Dar oare cum vor arăta aceste locuri? Vor fi doar simple muzee sau… las timpul să ne 

spună… 
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La bibliotecă 

 
Naomi Hodut, clasa a V-a, 

Liceul Tehnologic de Turim și Alimentație Arieșeni 

 

 
 

Am fost ieri la bibliotecă cu o prietenă. Acolo mi-au atras atenția niște cărți de acțiune. 

Ne-am așezat undeva, am luat vreo 5 cărți de aceiași temă și am început să citim. După 3 ore de 

citit am terminat, dar încă nu ne săturasem, așa că m-am dus să mai caut câteva cărți. Am mai 

găsit o carte care părea mai specială, avea coperțile lucioase și avea un titlu foarte profund, se 

numea ,,Fără sport nu există viață”, nu mai știu cum se numea autorul cărții dar când am 

început să citesc am rămas uimită. 

Era vorba despre o fată care era foarte leneșă, nu îi plăcea să se ridice din pat, sau să facă 

altceva decât să stea pe telefon. Ea avea un frate foarte energic, nu era ca ea. 

Într-o zi, băiatul o ia și o duce într-o excursie. Au mers pe un munte, băiatul mergea 

foarte repede, fiind sportiv îi era ușor, dar fetei îi era mai greu, și se oprea mai des pentru că era 

obosită. Din ziua următoare, fata s-a apucat și ea de sport. După un timp a devenit o sportivă de 

mare succes. 

 

 

 

 

Accident la bibliotecă 

 

Dániel Fodor, clasa a VII-a, 

Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud 

 

 

 

 Mie îmi place foarte mult să citesc. 

Într-o zi, m-am dus la bibliotecă să împrumut o carte. Etelka nèni a fost fericită și s-a 

bucurat că am vizitat-o. De obicei, mă lasă să caut printre rafturi și să-mi aleg eu ce carte doresc, 

dar, de data asta, nu a fost o idee bună. 

Am intrat liniștit și am început să caut o carte interesantă. Era pe unul dintre rafturile de 

sus. Am ajuns cumva la cartea dorită, dar, când am scos-o, mi-au căzut alte trei cărți în cap. Am 

strigat de durere, iar Etelka nèni a venit să mă salveze. 

M-a ridicat de jos și, din fericire, nu era nimic serios. M-am ales cu o carte groasă sub 

braț și cu un cucui în cap. 

Mi-a trecut până am citit cartea și de atunci, nu mai merg singur să-mi caut o carte de 

citit, ci o însoțesc pe Etelka nèni. Doar ea știe taina cărților, pentru că biblioteca e a doua ei casă. 

Ea ne primește cu căldură, ne răspunde la întrebări, ne ajută să găsim cărți interesante pe care să 

le citim și este prietenoasă. Poate că și datorită ei mie îmi place foarte mult să citesc. 
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Biblioteca mea 

 

Bianca Maria Buzgar, clasa a V-a, 

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

 

 Biblioteca este o ușă deschisă pentru toți, elevi sau studenți, care doresc să învețe sau să 

se informeze. Întotdeauna, rodele învățăturii o să-mi aducă bogății. 

Acolo, în bibliotecă, mereu îmi găsesc liniștea sufletească. Pe fiecare raft, găsești o 

comoară, o minunăție, o „Carte de aur”. 

Blândețea bibliotecarei mă liniștește total, încât mă face să stau acolo mereu. Bibliotecara 

este persoana care știe mereu să ne ajute și ne spune ce cărți să citim, fiecare după vârstă și 

preocupări. 

Chiar dacă nu de mult timp am descoperit-o, ce știu sigur, este că întotdeauna voi iubi 

biblioteca. 
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Biblioteca, colțișorul meu de rai 

 

 

Darius Adrian Barbu-Mare, clasa a XII-a,  

Liceul Tehnologic Aiud 

 
Încă îmi aduc aminte cu bucurie în suflet când am intrat pentru prima dată într-o bibliotecă, 

acest lucru s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Dacă țin bine minte, acest lucru a fost chiar după 

câteva zile după începerea școlii primare. Să fiu sincer am ajuns acolo dintr-o greșeală încercând 

să găsesc baia. Când am intrat pe ușă m-a izbit un miros puternic de cerneală și foi vechi dar și 

de mirosul cărților noi, nu scoase de mult timp din cutie. Am început să înaintez cu pași mici și 

timizi, totul era un mister, un mister care mă atrăgea tot mai mult spre el, de parcă dorea să îl 

elucidez. Înaintând, mă întâlnesc cu bibliotecara, care mă întreabă cu un chip senin: 

- Ce faci aici, de ce nu ești la oră? 

Eu, panicat crezând că am făcut ceva rău sau că am intrat într-un loc unde nu aveam voie îi 

răspund cu un glas timid: 

- Unde este baia? 

Ea, a început să zâmbească, începuse să se aproprie de mine, de parcă nu s-ar fi întâmplat 

nimic, m-a luat de mână și mi-a arătat unde se află baia. S-a sunat, era timpul să plec spre casă, 

totuși o ploaie puternică a început. Eu neavând umbrela la mine m-am gândit să mă duc din nou 

în locul misterios cu multe cărți. Deschizând ușa o văd pe doamna bibliotecară, ea cu un zâmbet 

pe buze îmi face semn cu mâna să intru. Am început să mă plimb printre rafturile înalte de lemn 

pline cu cărți de diferite mărimi și culori care miroseau a vechi, dar subtil se simțea un miros de 

scorțișoară și vanilie. Plimbându-mă, observ pe raftul de jos o carte veche, puțin prăfuită de o 

culoare vișinie, uitându-mă intens la ea simțeam ceva nu știu ce, dar simțeam de parcă mă chemă 

la ea dorind să o citesc sau să îi elucidez misterul. Luând-o în mână văd că pe coperta din față 

scrie: ,,Istoria și civilizația Japoniei”. Eu, știind să citesc de la o vârstă destul de fragedă am luat 

cartea și m-am așezat la o masă. Entuziasmat am început să citesc, de-acolo am învățat despre 

samurai că erau niște persoane nobile și puternice, despre Oda Nobunaga care a unificat Japonia, 

despre cum vechia capitala a Japoniei era Kyoto, iar Tokyo, era numit Edo, care era un mic sat 

dar și despre cum trăiau japonezii pe atunci și chiar despre legendele lor. Acele două ore pe care 

le-am petrecut în bibliotecă zici că nici nu au existat. Fericit, cu zâmbetul pe buze plec din 

bibliotecă știind că am să mă întorc acolo și ziua următoare. 

Timpul trecuse, au trecut ani și ani de când am citit acea carte și pot spune cu mâna pe 

inimă că nimic din lumea asta nu este mai important decât familia și cunoașterea deoarece fără 

cunoaștere nu poți să faci nimic. De-atunci, am început să citesc tot felul de cărți despre: istorie, 

cultură, romane străine și românești. Viitorul bibliotecii nu este clar, este posibil ca ele să dispară 

într-o bună zi, dar asta nu înseamnă că vor dispărea și cărțile din ele, cel mai probabil vor fi 

electronice. După cum spune și Confucius ,,Nu poți să nu deschizi o carte și să nu înveți ceva din 

ea”. 
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Lumea ei 

Roxana Dărăban, clasa a XI-a A, 

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

Degetele ei mângâie cu grijă paginile unei cărți. Draperiile sunt trase pe jumătate, așa 

încât, mica bibliotecă în care se află este slab luminată, lucru ce îi dă, într-un mod ciudat, o stare 

de confort și familiaritate. Așează cartea cu grijă la locul ei pe raft, în timp ce un oftat prelung îi 

părăsește buzele. Își trece degetele peste obraz în încercarea de a înlătura o șuviță desprinsă din 

împletitura simplă ce o poartă, iar apoi se ridică în picioare. Se deplasează cu pași mărunți prin 

încăperea cu miros specific de cărți și mușețel, în speranța de a-și găsi inspirația. Privește 

visătoare rafturile ce o înconjoară, începând să fredoneze o melodie. Întinde mâna pentru a o 

trece peste rafturile aflate în stânga ei, până ce ajunge la mica fereastră care luminează slab 

încăperea. Urmărește fulgii de zăpadă cum coboară lent și liniștitor, oferindu-i o priveliște 

desprinsă din poveștile pe care mama sa obișnuia să i le citească pe vremea când era doar o 

copilă. ,,Sublim...", afirmă. Își concentreză atenția pe colțul bibliotecii, unde lumina unei lămpi 

dezvăluie un birou micuț, frumos aranjat, pe care zac ultimele cărți citite, împreună cu ustensilele 

de scris și un teanc de foi albe. 

Astfel arată locul în care își petrece majoritatea timpului liber, citind despre lucrurile care 

îi sunt dragi și în a căror putere crede. Nenumărate opere au trecut prin mâinile sale și zeci de 

exemplare au fost tipărite de ea, însă acum, când a venit rândul ei să scrie, e total pierdută. 

Despre ce anume ar trebui să scrie? E înconjurată de poveștile a sute de persoane, fiecare stând 

pe raftul ei și așteptând să bucure sufletele celor ce vor avea curajul să le deschidă, dar chiar și 

așa, îi vine greu să se decidă. Oare povestea ei va fi sufient de bună încât să își merite locul pe 

rafturile marilor biblioteci? E adevărat că și-a descoperit pasiunea pentru lectură la o vârstă 

fragedă, însă se simte nesigură, nefiind capabilă să exprime sentimentele ce se află în interiorul 

ei. 

Își plasează mâna pe piept pentru a-și simți bătăile inimii. Nu a dispus niciodată de prea 

multe persoane cărora le putea împărtăși gândurile și ideile sale, deoarece realitatea ei a fost 

mereu puțin diferită. Avea modul propriu de a vedea lumea, iar acest lucru îi făcea uneori pe 

ceilalți să păstreze o oarecare distanță. Din acest motiv, cărțile au devenit prietenii de care avea 

nevoie. Acei prieteni la care putea apela mereu pentru un sfat sau o nelămurire, ce îi ofereau 

poveștile lor de viață și în fața cărora nu era necesar să se justifice pentru persoana care este. A 

reușit să își construiască o personalitate frumoasă, asemenea Micului Prinț. A dezvoltat curajul 

lui Scarlett O'Hara, blândețea lui Augustus Waters și înțelepciunea lui Jane Eyre. A devenit o 

persoană de care este mândră, dar nu a fost un lucru ușor. De multe ori, calea spre a deveni cea 

mai bună versine a ta este greu de parcurs. Poate pentru că ceea ce te așteaptă la final este mult 

mai bun decât ai aproximat. 

Încă de copilă a adorat poveștile. Dar nu orice fel de povești. Cele care inspiră dorința de a 

trăi după bunul plac, într-o lume văzută prin proprii ochi și înfășurată într-o frumusețe aparte, pe 

care nu o poate vedea oricine. Cărțile au fost universul ei, un univers în care clipele fericite 

treceau încet, permițându-i să crească frumos. Se bucura de acest tărâm împreună cu mama sa, 

persoana care îi era cea mai dragă. Poate că a fost mult prea tânără pentru a realiza că acelea au 

fost cele mai frumoase momente din întreaga ei existență, deoarece acum, când privește înapoi, 

simte regretul faptului că nu le-a apreciat corespunzător. Dintre toate sentimentele pe care le-a 

experimentat, acesta este cel mai dureros. Nici măcar fericirea acelor momente nu poate să 

echivaleze regretul ce încă îi sfâșie inima. După moartea mamei sale, universul ce avea menirea 

de a crea clipe frumoase și a picta amintiri plăcute, a devenit un spațiu în care „durerile o 
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atingeau mai puțin, iar nefericirile treceau mai repede”. Indiferent de scop, acel loc a fost mereu 

mediul alinării ei. O scăpare din realitatea ce îi provoca un sentiment de instabilitate. 

Acum se găsește în poziția de a fi chiar ea cea care creează un asemenea ținut. Într-un fel a 

descoperit ce vrea să le transmită cititorilor. Își dorește ca fiecare dintre ei să găsească curajul 

necesar de a face lucrurile în felul propriu, chiar dacă ceilalți nu sunt de acord cu viziunea lor. 

Vor veni clipe în care se vor îndoi de ei și se vor simți nesiguri, dar până la urmă întregul viitor 

este un mister și totuși rămâne cea mare mare motivație a oamenilor de a merge înainte. 

Întinde mâna pentru a apuca stiloul din colțul biroului. Zâmbește cald și își pregătește foile 

pentru a începe să scrie. Poate că e prima dată când scrie, însă e sigură că va fi cineva care va 

înțelege ceea ce vrea să transmită și îi va aprecia munca. Gândul că opera ei va salva o inimă 

rănită este o motivație suficient de bună, așa că încrederea ei a crescut. S-a decis! 

Fulgii de zăpadă dansează lin în bătaia vântului. Nu se mai aude niciun sunet, iar lumina lămpii 

devine din ce în ce mai puternică, pe măsură ce afară se întunecă. În tot acest decor, un singur 

lucru strălucește mai puternic decât zăpada sub lumina felinarelor. Sclipirea de fericire din ochii 

fetei, în timp ce scrie primele sale rânduri: „Visul fetiței era...”. 
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Mica fericire de după ore, biblioteca școlară 

 
 

Giulia Raluca Berindei, clasa a IX-a D, 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

 

Unu și jumătate după-masa. Ora nu se mai termina și totul părea a dura o veșnicie. Nici 

măcar nu mă puteam concentra. Toate acele heroglife matematice ce umpleau tabla, nu erau, în 

acel moment, decât motivul pentru care praful de cretă invada aerul din încăperea îngustă. 

Gândul meu era doar la mirosul cărților și la melodiile clasice ce răsunau în liniștea profundă a 

bibliotecii. 

       Și totuși, după o oră care mi se părea imposibil de trecut, iată-mă împrejmuită de tot ceea ce 

visam cu disperare: rafturi, cărți, muzică și o ceașcă de ceai ce mă aștepta nerăbdătoare pe masa 

rotundă din C.D.I. Puteam simți mica mea fericire cum crește, acea fericire pe care o aveam 

atunci când nimeni și nimic nu poate să-mi tulbure gândurile. Și așa și era. Doamna bibliotecar 

nici măcar nu a ridicat capul spre mine. Verifica lista cu toți candidații înscriși la voluntariat, 

printre care, bineînțeles, mă aflu și eu. Știa că am să vin. Știa că îi sunt fidelă acestei încăperi și 

că niciodată nu am să pot părăsi incinta liceului fără ca măcar să deschid ușa și să admir cărțile 

pe care le avea tot timpul în vedere și pe care le îngrijea întotdeauna ca pe niște gingașe ființe. 

Cu toate aceastea, o pot vedea mereu cum zâmbește când îmi zărește ghiozdanul mov cu mici 

steluțe rozalii, cel mai observabil lucru pe care îl am tot timpul la mine. 

Pe lângă ceaiul de mușețel, doamna bibliotecar îmi pregătise cele cinci cărți pe care i le-am 

cerut într-un mesaj trimis sâmbăta aceasta, în schimbul returnării a altor patru, împrumutate 

acum trei săptămâni. Toate erau doar subiecte de istorie, unele ficțiuni, altele biografii sau atlase.  

Nu ai cum să nu o îndrăgești pe această doamnă, când vezi câtă grijă are de elevi și de tot 

ceea ce înseamnă lectură! 

De obicei, în zilele de luni, nu era nimeni altcineva decât mine în C.D.I. Așa că aveam 

două ore la dispoziție, doar ale mele, cu o atmosferă și mai înfundată în liniște și cu o motivație 

extremă de a face teme și a descoperi orice lucru, fie el și mărunt, ca de fiecare dată. Însă, cum 

tot ce e frumos, repede trece, aceste două ore au zburat, iar liniștea mea odată cu ele. Doamna 

bibliotecar mă aștepta la ușă, gata de plecare. Faptul că nu o auzeam făcându-și de lucru printre 

rafturi sau tastând la laptop, îmi semnala asta.  

Fericirea și entuziasmul mi se micesc, însă nu se distrug, atunci când cheia se aude 

răsucindu-se în broască și cuvintele rostite: „La revedere!”, alăturate de zămbete, străpung 

tăcerea. Până mâine la ora 14.00, aveam să îmi continui din nou veacul printre lumea agitată și 

zburdalnică.  
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Pentru cel care m-a inspirat să scriu 

 

 
Eva Gudor, clasa a XI-a B 

      Coelgiul Național ,,Bethlen Gabor” Aiud 

 
 

Este o zi plăcută de sâmbătă. Fac cafeaua de dimineață și mă așez comod într-un fotoliu. În 

mâna mea se află o carte. Când citești parcă ești transportat într-o altă dimensiune. Imaginația ta 

îți dă aripi, lumea pe care o vezi este diferită. Cartea este harta sufletului nostru.  

Însă liniștea absolută poate nu o găsim acasă. Îmi pun mereu întrebarea ce mai înseamnă 

azi biblioteca pentru adulți, copii sau pentru cei în vârstă? Oare, un soi de inspirație? Poate că da. 

Pentru mine înseamnă un soi de educație. Eu cred că biblioteca este inima educației, mai explicit. 

Când pășim în biblioteca școlară, ce simțim? Mireasma plăcută a cărților. Cartea are un miros, 

fie că este nouă, fie că este mai veche. În bibliotecă e ca și cum am păși în lumea necunoscutului. 

În spatele cărților se află o poveste, informații pe care ar trebui să le descoperim pentru a ne 

familiariza cu lumea și realitatea. Biblioteca este colorată și armonioasă, este locul ideal unde te 

poți liniști nu doar sufletește, ci și psihic. 

Când am fost o fetiță mică cu un zâmbet gingaș, neștiutoare într-o lume așa de mare, nu am 

înțeles de ce ar trebui să citim. Să mergem la bibliotecă? Ce rost are? Am avut norocul ca 

Dumnezeu să îmi trimită îngeri în viața mea. Chipurile lor mereu vor fi în gândurile mele.  

Biblioteca școlii este imensă, unii spun că este grădina plină de cărți, alții că este biserica 

științei, dar eu cred că este lumina către o viață completă, însă știm cu toții că viața are 

imperfecțiunile ei. Dar de aceea este frumoasă, nu? Cartea este cea care ne învață și ne face 

oameni. În biblioteca școlii am un colțișor, doar al meu, unde mă pot relaxa, unde citesc și mă 

descarc.  

Ziua aceea începuse obișnuit. Așa credeam eu.  

De regulă, la bibliotecă, mă îndreptam mereu spre colțul meu, cu emoția să nu fie deja 

ocupat de un alt devorator de pagini. Luam o carte în mână și mă pierdeam în litere. Imaginația 

mea picta un tablou vast a ceea ce se întâmpla în carte. Câteodată, începeam să citesc plină de 

energie și entuziasm, dar erau momente când eram așa de epuizată, încât mai închideam și câte 

un ochi. Făceam chiar și voluntariat la bibliotecă, ca să simt marile sentimente omenești pe care 

poate în viața reală nu le pot simți: bucuria, frica, iubirea, gelozia. Când prindeam cea mai mică 

pauză, citeam. Așa îmi treceau zilele.  

Însă ziua asta avea să fie o zi cum nici nu mi-o puteam imagina. Când aranjam cărțile pe 

raft am descoperit o ușă. O ușă pe care niciodată nu am văzut-o. Eram convinsă că știu toate 

colțișoarele bibliotecii! Cred că nimeni nu a văzut-o. Am luat repede cărțile de pe raft, îmi bătea 

inima haotic. Clanța era plină de praf, veche. Când am intrat pe ușă, știam că în momentul acela 

poate viața mea se va schimba. În spatele ușii era o altă sală plină de cărți. Pe măsură ce pășeam, 

luminile se aprindeau. Mă uitam în jur și vedeam o mulțime de cărți. Însă erau cărți vechi, pe 

care niciodată nu le-am văzut.  

În clipa aceea am observat o carte mai deosebită de celelalte. Pe o masă mai mică era lăsată 

acolo, abandonată, singură. Când am citit cine este scriitorul și titlul, mi s-au părut familiare. Pe 

copertă era scris numele stră-străbunicului meu. Nu aflasem multe despre el până atunci. Nu mi-

au trebuit decât cinci minute să-mi găsesc un loc comod, și am început să citesc. Mi-au dat 

lacrimile citind că era în închisoare. Am găsit și scrisori adresate dragei mele stră-străbunici. Era 

aproape un străin pentru mine, însă un străin de care ceva mă leagă. Mi-am dat seama că oamenii 

aceea au avut o viață grea, însă niciodată nu au uitat de iubire, respect, loialitate, credință, cele 

mai importante simțăminte ale ființei umane. Momentul acela a fost unic. Parcă aș fi auzit vocea 

lui din ceruri. Mai dau o pagină. Din carte cade o scrisoare. Mă uit confuză. Era scrisă de mână și 
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a fost o provocare să înțelegi și să descifrezi literele ciudate. Titlul era ,,Pentru stră-strănepoata 

mea, cu multă dragoste...” . O avalanșă de sentimente m-a cuprins. Începusem să citesc rândurile 

haotice, scrise foarte repede. Mi-a scris, mie, o scrisoare emoționantă. Se vedea clar că se 

pricepuse la scris:  

„În fiecare zi vezi cerul albastru, nu? Casa mea va fi acolo. Poate mai sus de cerul 

albastru. În casa Lui, în Rai. Unde liniștea este veșnică. Nu o să mă doară nici rana invizibilă de 

pe sufletul meu. Cicatricea pe care o am o să rămână pentru totdeauna pe inima mea, dar 

durerea a plecat. Poate viața ți se pare acum grea, draga mea, dar nu îți uita trecutul. Aș fi vrut 

să te văd crescând. Când o să te naști, eu de mult te voi fi vegheat din ceruri. Dar știu bine că o 

să vii pe lume. Și o să fi ca o stea. O să luminezi viața altora. Vei fi cea care o să învețe pentru 

viitorul tău strălucitor, care îți este destinat. Te rog să începi să scrii. Nu este prieten mai loial, 

nici mod mai plăcut de a privi în urmă asupra zilei ce a trecut. Această scrisoare este un semn. 

Să nu crezi că viața este corectă, dar este singura pe care o avem și trebuie să trăiești ca și cum 

fiecare clipă ar fi ultima. Părinții tăi sunt adevărați deschizător de drumuri, ascultă-i! Fără ei 

poate nu ai fi devenit așa cum ești. Cartea pe care sunt convins că o s-o citești este despre viața 

mea. Câteodată a fost fermecătoare, alteori zbuciumată. Eu aș zice că este o taină. Fă mereu ce 

simți! 

                                                                             Te iubesc la infinit, stră-străbunicul tău.” 

 

Cărțile ne definesc trecutul. Ne arată cum a fost atunci. Am pus înapoi cărțile pe raft și am 

mers acasă cu cartea stră-străbunicului meu. A fost o adevărată aventură în trecut. Atunci am 

realizat că trebuie să îmi public scrierile. Să arăt lumii ce pot. A fost chiar un semn, care mi-a 

marcat viața. 

Mulțumesc pentru cuvintele prețioase și adevărate ale lui Albert Einstein: „Singurul lucru 

pe care trebuie să îl cunoşti cu precizie este unde se află biblioteca”. Este primul pas spre a ne 

cunoaște trecutul și viitorul, spre a ne cunoaște pe noi înșine. Lumea este oceanul 

necunoscutului, iar noi suntem exploratori. Doar cu ajutorul lecturii, bibliotecii putem fi 

adevărați exploratori ai lumii, ai vieții. 
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Gemene 

Eszter Gudor, clasa a IX-a A, 

      Colegiul Național ,,Bethlen Gábor” Aiud 

 

 

Copil fiind, mama îmi spunea povești despre prințese care locuiesc într-un castel uriaș. De 

mică am crezut că și eu pot fi ca o prințesă, în ciuda faptului că nu proveneam dintr-o familie 

regală, bogată. Așa s-a întâmplat să răsfoiesc fiecare carte primită de la mama sau tata, căutând 

imaginea prințesei fericite și a prințului minunat. Totuși, nici cărți nu primeam prea des. Când 

am împlinit zece ani, am aflat despre un loc magic, numit bibliotecă. Am devenit o „clientă” a 

acestui loc. O vizitam în fiecare zi pentru o oră, până am împlinit cincisprezece ani. Am devenit 

o domnișoară, care citea cărți romantice de Jane Austen sau Emily Brönte. 

Într-o zi am intrat în bibliotecă cu speranța de a găsi o carte care să mă trimită în noi 

aventuri. Totul părea normal, la fel, asemănător cu fiecare zi, dar atmosfera era oarecum diferită. 

Cărțile nu erau pline de praf, doamna bibliotecară nu era în locul cunoscut de mine. M-am 

împiedicat într-o carte. Când m-am ridicat am și deschis cartea. Foile erau albe, fără povești, fără 

magie. Erau doar pagini albe, nimic mai mult. O strălucire albă mi-a cuprins corpul, de parcă ar 

fi vrut să mă transporte într-o altă lume. Așa și a fost. Acea carte m-a trimis într-o lume 

necunoscută. 

Când m-am trezit, eram în casa mea. Am fost panicată și speriată de ce s-a întâmplat cu 

mine. M-am ridicat de pe podea și am început să privesc în jur. În ce lume am ajuns? Care secol? 

Ce an? Casa era diferită de ceea ce știam, mobila era veche și avea o culoare plictisitoare maro, 

iar aproape totul era acoperit de praf. Am auzit zgomote făcute de copiii din sufragerie care 

vorbeau despre joacă și biserică. Probabil era duminică. De obicei oamenii duminica se duc la 

biserică. S-a făcut apoi liniște și o ușă s-a trântit cu putere. Era ocazia perfectă ca eu să descopăr  

unde m-a trimis cartea.  

După ce s-a închis ușa, primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg în bucătărie. Casa era 

plină de portrete ale unor oameni pe care nici nu-i cunoșteam. Pe masă se aflau cărți și ziare. 

Ziare! Am luat în mână primul ziar găsit pe masă. Scria despre o întâlnire între doi politicieni și 

despre alte lucruri neimportante. Am rămas nedumerită, anul era 1854. Nu eram îmbrăcată 

corespunzător, din această cauză am căutat una în garderoba mea, care poate nici nu era a mea. 

Am găsit o rochie divină și albastră, cu o fundiță, puțin decoltată. Era o rochie minunată, pentru 

acel secol, iar părul mi l-am prins cu agrafe găsite prin casă.  

- Ana, am ajuns! zise o fată  care a intrat în casă ca o furtună. Au venit după tine!  

Nu am putut înțelege de unde îmi știa numele, dar un lucru era sigur, trebuia să văd cine a 

venit după mine. Am ieșit din cameră și acolo se afla o domnișoară uimitor de frumoasă, cu părul 

ei blond și fața ei fină, iar lângă ea se afla un domn chipeș, cu un zâmbet cuceritor. 

În timp ce coboram scările, m-am împiedicat atât de tare, încât am căzut pe domnul aflat 

acolo, care se amuza de situația creată de mine. M-am ridicat și mi-am aranjat rochia, după care 

domnul înalt cu părul blond mi s-a adresat. 

- Domnișoară, mulțumesc că m-ați primit. Aș vrea să vă invit la o plimbare, căci după-

amiaza este minunată, însorită. – a spus domnul și s-a aplecat, apropiindu-și buzele de mâna mea 

stângă. 
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 - Cu mare plăcere, i-am răspuns domnului în timp ce mă gândeam la o cale de scăpare. 

Eram convinsă de faptul că nu sunt persoana cu care el ar trebui să-și petreacă timpul. M-am 

uitat la fata de lângă el care era suspicioasă din cauza comportamentului meu. Nu am putut să zic 

nu, prea multe știam deja despre viitor, iar datorită cărților, despre trecut. Trebuia să mă pretind a 

fi o altă persoană. 

            - Ei, atunci haideți. N-o să vă plictisesc, domnișoară! am ieșit din casă, iar el a început să-

mi spună despre viață, despre faptul că el ar vrea copii și o soție loială. 

            - Sunteți un om amabil, sunt sigură că o să vă găsiți o domnișoară potrivită pentru acest 

rol.  

            - Poate am găsit deja, mi-a răspuns domnul, iar eu am înroșit.  

          Ne-am plimbat aproape o oră. Am încercat să evit toate întrebările despre familia mea, 

căci nu știam drept cine mă cunoaște. M-a condus acasă, unde m-am strecurat în fosta mea 

cameră, dar din păcate acolo se afla adevărata Ana. Amândouă am fost uimite de cât de mult 

semănăm.  

            - Domnișoară, cine sunteți? Cum se poate așa ceva? Nu știam ce să-i răspund, deoarece 

nici eu n-am înțeles. 

            - Mă numesc Ana. Am cincisprezece ani și m-am născut cu o sută de ani mai târziu.  

            - Cum? Sunteți o vrăjitoare? O, Doamne, ajută-mă! Ana a început să se roage, nici nu îmi 

auzea cuvintele. 

           - Nu, nu sunt o vrăjitoare. Nici nu știu cum am ajuns aici! am început să plâng. Eram 

emoționată și îmi era dor de casă. Ana și-a deschis ochii spre mine. M-a privit minute întregi, 

până să înțeleagă că nu mint. 

            - Doamne, nu știu cum să procedez!!  

Fata m-a îmbrățișat până m-am liniștit.  

- Cum ați ajuns aici, prin ce modalitate? 

            - Sincer, nici eu nu știu răspunsul la această întrebare. Am ajuns aici fără să vreau, fără 

un scop anume. Îmi e dor de familie, de camera mea, de cărțile mele.  

            - Unde ați locuit până acum?  

Ana avea cincisprezece ani, dar era mult mai matură decât mine. 

           - Aici, această cameră era a mea. Familia mea locuiește în această casă de o sută de ani.  

           - Familia mea locuiește de un an. – mi-a răspuns Ana, ceea ce m-a făcut să cred că ea îmi 

este o rudă. 

           - Cred că sunteți stră-străbunica mea. Mama îmi spunea povești despre dumneaei.  

           - Nu pot să cred. Eu nu vreau să mă mărit, nici să am copii. Aș vrea să devin scriitoare, iar 

dacă aș avea familie n-aș putea să-mi împlinesc visul.  

           Poveștile despre ea erau foarte diferite. Mereu am auzit despre ea că a fost o feministă și o 

femeie puternică care își ajuta copii și soțul. Ea nu a fost niciodată o scriitoare. Mama îmi 

povestea că ea era o doamnă, nu prea avea timp de scris sau citit. 

             - Nu! Nu! Nu o să devin niciodată o scriitoare, așa-i? Ana era dezamăgită, de ea însăși. A 

fugit din cameră. Plângea atât de tare, încât nu am putut-o opri. Am greșit. Mi-am luat lucrurile 

de pe masă și am început să alerg după ea. Deja trântise ușa când am ajuns în sufragerie. Afară 

era răcoros, nu prea rece, nu prea cald. Soarele încă strălucea pe cer.  

- Vă rog, opriți-vă!  

Fata nu mă băga în seamă. Plângea. Până la urmă, s-a oprit lâmgă un copac mare unde se 

afla un leagăn. S-a așezat pe leagăn, iar eu am stat lângă ea, nelămurită de pasul meu următor.     
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- Știți, mama îmi spunea povești despre dumneavoastră. Mereu credeam că erau despre 

prințese, dar dumneavoastră erați prințesa. Îmi spunea cum v-ați găsit sufletul pereche, cum ați 

întemeiat o întreagă familie. M-ați fascinat. Probabil ați găsit o altă preocupare, dar v-ați găsit 

locul. Încă puteți schimba viitorul, dar nu uitați! Fără iubire nu există pasiune.  

Stră-străbunica mea s-a liniștit. Acum era momentul, să merg acasă.  

Cu ajutorul stră-străbunicii mele am găsit o bibliotecă mai mică, care mă aștepta. Mi-am 

luat rămas bun de la Ana și am intrat. M-am plimbat printre rafturi, până am găsit o carte 

aproape terminată. Știam că povestea încă nu s-a sfârșit. Strălucire albă. M-am trezit în lumea 

mea, în patul meu. M-am ridicat din pat și m-am dus la bibliotecă. Totul devenise normal. Acolo 

am găsit o carte, chiar la intrare, „Geamăna mea” de Moga Ana, scrisă în 1854.  
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ESEURI 

 

 

Labirintul tainic al veșniciei 

 

Adriana Iulia Giurgiu, clasa a XI-a G, 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

                                                                                         

„Îmi găsisem religia: nimic nu mi se părea mai important decât o carte.  

În bibliotecă vedeam un templu.” (Jean-Paul Sartre) 

 

Contrastând cu efemeritatea și hazardul lumesc, bibliotecile apar pe linia orizontului ca 

niște bărci de salvare care plutesc în derivă pe oceanul nemărginit al existenței. Acestea sosesc 

întru eliberarea indivizilor captivi în cușca de plumb a existenței, având ca scop predestinat 

redarea libertății sufletelor captive în mrejele îndatoririlor pământene. Desigur, prototipul omului 

contemporan caută cu aviditate cea mai scurtă și mai eficientă cale spre libertate și liniște 

sufletească, însă uită faptul că acest drum se află chiar sub ochii săi. Bibliotecile instituie un 

topos favorabil dezvoltării spirituale, în care sufletul uman se răcește în magma cunoașterii. 

Întocmai ca labirintul lui Dedal, o bibliotecă ascunde tainele lumii încă de la originile creației și 

cuprinde pe fiecare palier al său semnificații multiple, concentrate în cosmosuri individuale care 

dăinuie veșnic pe rafturi șubrede. Rafturile falnice care străjuiesc încăperile cu miros istoric 

creează impresia unei eufonii de proporții în clipa în care individul, martorul deșertăciunilor ce 

se compun pe pânza existențială, se retrage în incinta tăcerii care separă esența imaterială a vieții 

de vanitatea umană.  

Destinul proteic al omenirii depinde necontenit de felul în care indivizii se raportează la 

trecutul, prezentul și viitorul lor, surprins mereu în tomurile îngălbenite de pe rafturile 

bibliotecilor. Accesând cât mai des cunoașterea și înțelepciunea transmisă în scris de către 

semenii săi, omul suferă inevitabil o metamorfoză care îi elevează condiția. Biblioteca instituie 

selba în care orice individ se pierde în scopul cercetării lumii și descoperirii sinelui. Astfel, 

lectorul ahtiat de cunoaștere întreprinde o călătorie pe marea abisală a timpului care se 

concluzioneză mereu cu un set de întrebări și informații, menite să contribuie la formarea 

acestuia. Se poate spune că o bibliotecă este în sine un cadru hieratic în care insul face cunoștință 

cu lumea și cu sine, stabilind  astfel legături statornice cu chintesența lumii de dincolo de tabloul 

palpabil ce îl înconjoară. 

În același registru de idei, bibliotecile reflectă istoria veacurilor și permit individului să 

cunoască în amănunt aspectele lumii de altădată pe calea scrisului. În acest fel, ele aduc mai 

aproape civilzații întregi și se constituie în martorele mute ale unor prietenii legate între indivizi 

și lumi din timpuri diferite. Civilizația umană este într-un perpetuu proces de schimbare în ceea 

ce privește toate aspectele care o compun, însă anumite învățături prețioase ale trecutului rămân 

valabile de-a lungul anilor, fiind conservate în cărți și biblioteci. Biblioteca este tabloul istoric al 

vremurilor, care dăinuie cu scopul de a călăuzi umanitatea pe poteca timpului. Fără această oază 

în mijlocul deșertului, presiunea care apasă asupra condiției umane și care îndemnă la o 

perfecțiune maladivă ar duce rapid la pieirea societății umane, creând un haos de proporții 

catastrofale. Fără tăgadă, omul se luminează doar prin cunoaștere, dar cunoașterea fără pacea 

sufletească este imposibil de obținut. Împărtășind credința lui Cicero referitoare la statutul 
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bibliotecii ca suflet al casei, se poate afirma faptul că bibliotecile publice compun chiar sufletul 

abscons al întregii lumi. 

Totodată, atmosfera feerică persistentă într-un astfel de mediu contribuie la stabilirea unor 

legături indestructibile între ins și liniștea cosmosului plină de tâlc și are un efect cathardic 

asupra ființei zbuciumate. Puterile tămăduitoare ale lecturii sunt concentrare într-un cosmos 

infinit, iar portalul spre această lume mistică, salvatoare, se află multiplicat în fiecare oraș și 

datează ocrotind și influențând mersul alert al vieții. Instituind cea mai puternică armă împotriva 

inconștienței, lectura eliberează insul din ghearele abisului și îi redă libertatea pe câmpia slovelor 

înaripate care valsează în sute de pagini. Biblioteca pune la dispoziția sufletelor pătate de 

cerneala durerii un loc de refugiu și nu face niciodată diferențe între indivizii care îi trec pragul. 

În fond, acest mediu epurat de veninul existenței asigură hrana sufletului încătușat în lanțurile 

mediocrității și preia rolul stelei căluzitoare, luminând drumul individului de-a lungul existenței 

sale. 

Așadar, se prefigurează ideea că biblioteca este memoria umanității reprezentând în sine o 

condiție sine qua non a evoluției civilizațiilor de-a lungul șirului infinit al timpului. Fiecare 

bibliotecă din orice colț al Pământului reprezintă un arsenal al cunoașterii și este înzestrată cu 

puterea de a influența generații la rând și de a schimba pe veci modul de orânduire al societății. 

Fiind un portal care asigură legături între lumi paralele și un profesor al civilizației umane, 

biblioteca va rămâne pentru eternitate „patria cuvintelor care au avut ceva de spus”. 

 

 

 

 

Biblioteca - prietena tuturor 

 

Miriam Medrea, clasa a IX-a A, 

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

 Biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile cele mai importante dintr-o instituţie şcolară, 

întrucât contribuie la apropierea elevilor de lectură şi îi implică în diferite proiecte care îi ajută să 

se cunoască mai bine pe ei înşişi, astfel dezvoltându-se din mai multe puncte de vedere, cum ar fi 

social şi emoţional. 

Bibliotecile joacă un rol important în societate, deoarece resursele pe care le oferă creează 

oportunităţi de învăţare, sprijină educaţia, ajutând în mod special la capitolul alfabetizare şi nu în 

ultimul rând le deschide mintea oamenilor, mai ales tinerilor, îi ajută să gândească, să îşi formeze 

opinii despre viaţă şi tot ceea ce cuprinde ea, iar astfel societatea devine creativă şi inovatoare. 

Precum spune şi Neil Gaiman „Noi avem obligaţia de a sprijini bibliotecile, a utiliza bibliotecile, 

de a încuraja pe alţii să utilizeze bibliotecile. Dacă nu preţuiţi bibliotecile, atunci nu preţuiţi 

informaţia, nici cultura, nici înţelepciunea. Ştergând urmele trecutului, prejudecaţi viitorul.”, 

fiecare, cu mic cu mare, are obligaţia de a încuraja şi de a folosi biblioteca, deoarece ea este 

sursa noastră în materie de relaxare, inspiraţie, cultură, educaţie şi bineînţeles, de literatură.  

Fără ea nu putem trăi. Fără cărţi lumea ar fi pustie, deci trebuie să devenim tot mai 

conştienţi de acest lucru până nu va fi prea târziu şi să facem tot ceea ce ne stă în putinţă să nu 

piară, iar elevii să vină bucuroşi în număr cât mai mare, aşa cum obişnuiau să facă. Dar asta nu 

înseamnă că nu mai există copii, adolescenţi şi adulţi care citesc cu drag şi din pasiune, dar în 

ultimul timp tot mai puţini fac acest lucru. De aceea, este de datoria noastră, a celor care încă 

citesc, să le spunem cât de fascinant este să trăieşti într-o lume a ta, alături de personajele tale 
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preferate, să călătoreşti şi să vezi lumea cu ochii minţii prin intermediul descrierilor din cărţi. 

Insist atât de mult pe acest lucru, deoarece sunt convinsă de faptul că există pentru fiecare om o 

carte în această lume care să îi placă sau care să-l ajute, deoarece există multe beneficii pe care 

lectura le aduce în viaţa ta, pe lângă relaxare, educaţie şi evadare din lumea reală. Este important 

ca bibliotecile să conţină o varietate de cărţi, atât vechi cât şi noi, de cât mai multe genuri 

literare, pentru că în ziua de azi, mulţi adolescenţi caută modalităţi de a se dezvolta din cât mai 

multe puncte de vedere, în special preocupându-se de viitorul lor. Astfel, ştiind că bibliotecile îi 

sprijină, ei vor veni cu drag să împrumute cărţi, iar la rândul lor,  îşi vor informa prietenii de 

acest lucru. Ştim bine că, pentru realizarea oricărui lucru, se începe întotdeauna cu paşi mici, 

timizi, de aceea este important să nu ne pierdem speranţa, fiindcă această generaţie poate fi 

salvată dacă ne dorim cu ardoare acest lucru şi luptăm pentru ea.  

De altfel, bibliotecile ar trebui să îndeplinească şi următorul aspect: biblioteca să reprezinte 

un refugiu al elevilor în timpul pauzelor sau după ore, unde să se simtă bine şi în siguranţă, să 

aibă posibilitatea să se detaşeze de lumea reală pentru câteva minute, fiind alături de cărţi şi de 

alte persoane care iubesc lectura. Cred că ceea ce a spus Montesquieu descrie cel mai bine acest 

sentiment: „De câte ori te simţi nefericit şi ai nevoie de uitarea necazurilor; când ești rănit de 

viaţă, doreşti un suprem balsam; când ești sătul de banalitatea şi inegalitatea mediului, aspiri de 

la societate; mai ales când vrei să te înduioşezi ori să râzi de nimicuri în tovărăşia unui spirit 

plin de bunăvoinţă şi de înţelegere, atunci nu-l căuta departe, căci nu-l vei găsi. N-ai decât să 

întinzi mâna spre bibliotecă şi să chemi către tine acest talisman: Cartea”. În majoritatea cărţilor 

pe care le-am citit, în momentul în care personajele descopereau o bibliotecă, ele răsuflau 

uşurate, deoarece ştiau că atâta timp cât există cărţi pe care să le citească, le va fi mai uşor să 

îndure realitatea. În carte găsim un prieten, în biblioteci găsim comunitate.  

Pentru unii, biblioteca reprezintă doar o instituţie la care merg pentru a se informa şi pentru 

a învăţa, dar pentru alţii, biblioteca reprezintă totul. Ne simţim ,,acasă” printre ele, iar acest 

sentiment nu poate fi descris prin cuvinte. Îmi place foarte mult ceea ce a spus Jorge Luis Borges 

despre bibliotecă, ce semnifică ea pentru el şi cred că mulţi ne asemănăm cu ceea ce simte el: 

„Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră că 

ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă și 

aici mă aflam eu... ”. 

Acestea fiind spuse, biblioteca are un loc special în sufletul meu. Cărţile sunt alinarea mea 

şi totodată prietenii mei, iar ceea ce îmi doresc eu este să pot influenţa oamenii în privinţa 

lecturii, să îi ajut să o descopere şi să le spun cât de bine te simţi printre cărţi, chiar şi când, sau 

mai bine zis, în special când lucrurile nu merg bine în viaţa ta şi te simţi pierdut, cartea este 

alături de tine ca să-ţi reamintească de cuvântul ,,speranţă” şi de faptul că nu este pierdută. Cu 

toţii avem un prieten în carte, în bibliotecă. Trebuie doar să îl găsim sau să îl lăsăm pe el să ne 

găsească.  
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Biblioteca – lumea din spatele copertelor 

Andrei Băieș, clasa a IX-a C, 

 Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

 

Biblioteca este o instituție pentru copiii și adulții care doresc să fie inteligenți și să aibă 

cunoștințe profunde. Merită să vii aici dacă îți place să îți petreci timpul într-o atmosferă 

specială, care te aruncă în lumea din spatele coperților cărții. 

Indiferent de subiectul pe care-l cauți, indiferent de tema ta, vei găsi întotdeauna literatura 

potrivită. Îmi place foarte mult în bibliotecă, pentru liniștea găsită aici.  

Vorbind despre biblioteci, trebuie remarcat faptul că Bucureștiul este pe primul loc printre 

toate celelalte orașe din lume, în numărul de biblioteci. Cea mai mare bibliotecă din lume este  

Biblioteca de Stat Lenin, cu o capacitate totală de 21 de milioane de cărți în 166 de limbi diferite. 

Înăuntru sunt amenajate 22 de camere de lectură, camere speciale pentru lucrul cu cărți de 

referință științifice pentru copii și tineri, pentru periodice moderne, cărți de referință, manuscrise, 

precum și pentru alte scopuri. 

Un bibliotecar este întotdeauna gata să ajute în alegerea unei cărți. Rafturile unei biblioteci 

sunt umplute cu un număr mare de volume. Aici poți găsi rapid cărți despre aventuri, istorice, 

romane și povestiri scurte, oferind o vedere panoramică a vieții și istoria altor țări, romane 

psihologice, colecții de povestiri scurte și clasice nemuritoare.  

Biblioteca școlară este sursa de informare reală și actuală din viaţa şi lumea elevilor, iar 

bibliotecarul şi cadrele didactice trebuie să găsească forme şi metode de folosire eficientă a 

cărților, care să fie adaptate corect procesului de modernizare a învăţământului. Deşi internetul si 

lumea tehnologiei sunt demult componente de provocare a lumii moderne, biblioteca rămâne o 

necesitate culturală, un simbol al cunoașterii și al progresului. 

Lumea bibliotecii este de multe ori spațiul în care elevul se descoperă pe sine, în care 

învață, studiază, cunoaște și privește universul lui. Cărțile îi oferă acces la informație, iar 

performanțele școlare sunt sporite prin prezența elevilor în mod sistematic la bibliotecă. Nu doar 

lectura obligatorie și manualele, dar și noi domenii și arii de interes stârnesc curiozitatea elevilor. 

Biblioteca are, așadar, datoria de a asigura accesul elevilor la împrumutul permanent la domiciliu 

al volumelor necesare, dar și un real sprijin în întocmirea de referate şcolare, bibliografii sau 

lucrări pentru acasă, fiind un spațiu de formare și învățare de neînlocuit. 

Spațiul bibliotecii contribuie la apropierea de lectură și la formarea deprinderii de a citi. La 

început, profesorii sau învățătorii recomandă cărțile elevilor, dar ulterior dorința și curiozitatea 

vor îndrepta elevii spre bibliotecă. O bibliotecă școlară are în primul rând o funcție pedagogică, 

culturală, dar și de comunicare și de stocare a informațiilor. 

Adevărata universitate a viselor noastre este o bibliotecă. Locul unde mergem să citim, să 

ascultăm, să discutăm, să ne întâlnim cu cartea, cu scriitorul, cu editorul, cu pictorul, cu 

umoristul, cu alţi semeni de-ai noştri ingenioşi, interesanţi și însetați de a țese noi performanțe și 

de a valorifica potențialul cunoașterii. Biblioteca este locul care ne păstrează amintirile, ne 

delectează sufletul, ne farmecă cu mulţimea de tezaure ce așteaptă fără răgaz să fie răsfoite. 

Biblioteca este templul învăţăturii, deoarece doar în bibliotecă pot să-mi hrănesc sufletul şi 

gândul cu cele mai diverse cunoştinţe. Din păcate, astăzi internetul şi alte tehnologii 

informaţionale concurează cu biblioteca, dar totuşi, cred că nimeni niciodată nu va reuşi să 

înlocuiască cartea cu alte invenţii. Biblioteca va rămâne mereu cu porţile deschise pentru 

omenire, pentru că doar ea este uşa larg deschisă spre viitor şi doar într-o bibliotecă ai şansa să 

fii superior!  
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Asemenea lui Jorge Luis Borges, și eu mi-am imaginat mereu paradisul sub forma unei 

biblioteci – o împărăţie a cărţilor, o bogăţie spirituală fără de preţ. Pentru mine biblioteca este ca 

o a doua casă, o şcoală unde poţi mereu învăţa. Să citesc şi să frecventez biblioteca în timpul 

liber a devenit o obişnuinţă. Biblioteca ne ghidează ca printr-un labirint de enigme, care ne ajută 

să devenim mai inteligenţi, mai buni şi mai deştepţi, pentru că nicăieri nu vom găsi un limbaj 

mai frumos şi mai corect decât în carte. 

Cert este faptul că biblioteca este un remediu pentru minte, iar cărţile – remediu pentru 

suflet. Astfel biblioteca devine mai vizibilă şi demonstrează că răspunde tuturor doleanţelor şi 

referinţelor utilizatorilor contemporani, ea constituind veriga principală în educaţia culturii și 

piatra unghiulară a unei cariere nobile. Prin urmare, afirm cu certitudine că biblioteca e o oază de 

linişte şi de frumos al sufletului, iar cartea – oglindă și popas al spiritului spre realizare. Și într-

adevăr aşa cum spunea și marele înțelept Miron Costin: „Nu este alta, mai frumoasă şi mai de 

folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor”. 

 

Biblioteca – un spațiu binecuvântat 

Bianca Andreica, clasa a X-a A, 

 Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

Biblioteca este un labirint înconjurat de marile opere ale literaturii, dar şi de faptele istorice 

şi religioase petrecute în trecut, un spațiu ofertant care ne deschide orizonturile. Acesta poate fi 

locul de relaxare, de meditaţie, de bucurie şi de entuziasm al fiecărui om, indiferent că este copil, 

adolescent, adult sau la senectute. 

Cu toate acestea, unele persoane nu au cea mai bună părere despre bibliotecă, aceștia 

percepând spațiul labirintic al bibliotecii ca pe o închisoare sau un loc bântuit, lipsit de viaţă în 

care alte persoane totuși preferă să îşi petreacă timpul liber pentru a se recreea. Oamenii care 

merg la bibliotecă sunt cei care iubesc să citească, să exploreze, să cunoască sau care vor să îşi 

dezvolte cunoştinţele, să se desăvârșească.  

Orice om care pătrunde într-o bibliotecă are impresia că intră într-un alt univers neînţeles 

de toată lumea. Cărțile au un miros aparte şi special pe care nu îl găseşti oriunde. Locul este 

foarte curat şi bine organizat atât alfabetic, de la A la Z, cât și pe categorii, astfel încât fiecare să 

poată căuta ceea ce îl interesează. Putem asimila acest paradis cu un loc îndepărtat de lumea 

reală, angoasantă, plină de zgomote, injurii şi blasfemii ale oamenilor, care nu ne înţeleg, doar ne 

judecă. Biblioteca este şi locul de refugiu în care ne simţim în siguranţă şi nimeni nu ne 

condamnă alegerile. Liniştea din biblioteci nu este una apăsătoare asemenea celei de mormânt, ci 

una liniştitoare, binecuvântată asemenea unei mănăstiri. 

Mircea Eliade a făcut următoarea mărturisire: „Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la 

cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi, iar durerile îi ating mai puţin şi 

nefericirile trec mai repede.” Prin cuvintele sale, Eliade ilustrează cât de importantă este 

biblioteca în viaţa noastră, deoarece, concentrându-ne în lumea cărţilor uităm de problemele care 

ne macină zilnic şi de care cu greu scăpăm, locul acesta dându-ne liniştea și refugiul de care 

avem atâta nevoie.  
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Biblioteca și lectura 

 Olimpia-Maria Boldor, clasa a X-a B, 

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

 

Adevărata lume a viselor noastre este o bibliotecă. Locul unde mergem să citim, să 

ascultăm, să discutăm, să ne întîlnim cu Cartea. Biblioteca este locul care ne păstrează amintirile, 

ne delectează sufletul, ne farmecă cu mulţimea de tezaure ce așteaptă fără răgaz să fie răsfoite. 

Biblioteca este lumea învăţăturii deoarece doar în bibliotecă putem să ne hrănim sufletul şi 

gândul cu cele mai diverse cunoştinţe. Din păcate, astăzi internetul şi alte tehnologii 

informaţionale concurează cu biblioteca, dar totuşi, cred că nimeni niciodată nu va reuşi să 

înlocuiască cartea cu alte invenţii. Biblioteca va rămâne mereu cu porţile deschise pentru noi, 

pentru că doar ea este uşa larg deschisă spre viitor şi doar într-o bibliotecă ai şansa să fii mai 

bun. 

Dacă în trecut, biblioteca avea doar rolul de a păstra şi conserva documentele în timp, în 

epoca modernă biblioteca îşi amplifică rolul devenind izvor de cultură şi informare a 

utilizatorilor cu noutăţi din toate domeniile. 

În cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă majoră. În zilele noastre, 

mai mult ca oricând, biblioteca deţine un rol important în activitatea de colecţionare, păstrare şi 

conservare a valorilor spirituale, materializate sub formă de documentare, purtătoare de 

informaţii puse în slujba cunoaşterii a ceea ce omenirea a realizat în decursul istoriei sale. 

Lectura are un rol important în dezvoltarea şi formarea personalităţii. Este evident că 

deprinderea lecturii rămâne o bază solidă pentru toată viaţa. În lipsa îndrumării părinţilor, 

educatorilor, profesorilor, foarte mulţi şcolari nu simt nevoia de a citi. Lectura nu cere prea mult 

de la cititor decât atenţie şi dăruire. În acest mod ea are rolul de a forma şi educa tânăra 

generaţie. Ea este un mijloc de obţinere a informaţiei, păstrarea capacităţii de a gândi, judeca, de 

a căuta soluţii în rezolvarea unei probleme. 

Atunci când eşti în lumea minunată a lecturii eşti cu mult mai fericit, cu mult mai bogat şi 

mulţumit. A lectura nu este numai o activitate, o obligaţie ci şi o comunicare cu tine însuți. 

Orice carte te îmbogățește cu ceva. În momente grele îți dă putere să trăiești, de multe ori 

găsești dezlegare la întrebările care te frământă, alteori te ajută să zâmbești. Cartea te învață să-ți 

iubești strămoșii, să-ți respecți părinții, să fii om cinstit. Ea te ajută să-ți alegi o profesie, să-ți 

faci prieteni, să te comporți în societate. Cu alte cuvinte cartea și numai cartea deschide cele mai 

mari orizonturi în viața omului, iar biblioteca și lectura devin instrumente de comunicare între 

cititori şi aceia care creează sau pun în circulaţie cărţile. 
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Biblioteca școlară 

Naomi Bogdan, Clasa a X-a B,  

Liceul Tehnologic Aiud 

 

 

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a simțit nevoia să exprime bogăția de trăiri, 

sentimente, concepte și idei, întreaga sa ardere interioară. Au luat astfel naștere cărțile, aceste 

oglinzi ale sufletului, rod al imaginației și al fanteziei creatoare. Născute din trudă, răbdarea și 

pasiunea omului, cărțile ne stau la căpătâi, luminându-ne sufletul, îmbogățindu-ne cunoștințele, 

dezvoltându-ne gândirea. 

Biblioteca este o instituție de cultură în care se adună, se organizează și se păstrează 

fonduri de publicații (cărți, reviste etc.) și manuscrise pentru a fi folosite de cititori. 

O bibliotecă este o colecție privată de cărți și alte medii, sau și o colecție de medie mare, 

deținută și administrată de o instituție. Termenul provine din combinația termenilor grecești 

biblos (carte) și theke (cufăr). 

Biblioteca școlii este sursa de informare reală și actuală din viaţa şi lumea elevilor, iar 

bibliotecarul şi cadrele didactice trebuie să găsească forme şi metode de folosire eficientă a 

cărților, care să fie adaptate corect procesului de modernizare a învăţământului. Deşi internetul și 

lumea tehnologiei sunt demult componente de provocare a lumii moderne, biblioteca rămâne o 

necesitate culturală, un simbol al cunoașterii și al progresului. 

Lumea bibliotecii este de multe ori spațiul în care elevul se descoperă pe sine, în care 

învață, studiază, cunoaște și privește universul lui. Cărțile îi oferă acces la informație, iar 

performanțele școlare sunt sporite prin prezența elevilor în mod sistematic la bibliotecă. Nu doar 

lectura obligatorie și manualele, dar și noi domenii și arii de interes stârnesc curiozitatea elevilor. 

Lectura reprezintă o formă de petrecere a timpului liber care nu numai că detensionează și 

relaxează, ci și educă și dezvoltă mental. Lectura unei cărți aduce liniște interioară, aduce 

odihnă, deconectarea de la gândurile de zi cu zi și plus de asta este și o terapie pentru adolescent. 

Dacă acesta suferă, să spunem, cititul îl va ajuta să se sustragă de la zbuciumul său, va descoperi 

noi posibilități. Pentru că eliberându-și creierul de stres, va găsi soluții. Cititul vindecă. Cartea 

înseamnă relaxare și plăcere. 

Biblioteca are așadar datoria de a asigura accesul elevilor la împrumutul permanent la 

domiciliu al volumelor necesare dar și un real sprijin în întocmirea de referate şcolare, 

bibliografii sau lucrări pentru acasă, fiind un spațiu de formare și învățătură de neînlocuit. 

Ȋn şcoala noastră am găsit o astfel de relaxare prin intermediul orelor de Geografie, la care 

trebuie să completăm lecţiile predate de doamna profesoară prin curiozităţi geografice, pe care le 

găsim în cărţile aflate în dotarea bibliotecii. Dacă la început a fost obligatoriu, acum a devenit 

placere. Paralel am avut acces la CDI, unde orele de Geografie au fost predate în sistem digital. 

Am folosit mereu aplicaţii diverse şi prin intermediul internetului diverse filmuleţe documentare. 

Astfel am împletit frumosul cu utilul, orele devenind foarte interesante. 
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Lectura în viața mea 

 
 

Ștefania Tomoiu, clasa a X-a B,  

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

 

 Lectura este un mod de viață. Toată viața mea s-a învârtit în jurul ideii: ,,Copilul care 

citește este un adult care gândește”. Acesta este citatul pe care mama mea mi-l spunea de mică, 

de când am învățat să citesc cu degețelul pe carte, urmărind fiecare cuvânt, literă cu literă. 

 Cititul este modul prin care eu mă relaxez, modul prin care mă deconectez de la stresul 

cotidian și de la agitația zilnică. Mereu m-am întrebat : ,,De ce toți profesorii ne îndeamnă să 

cititm?” , „De ce toți părinții vor să citim?” Ei bine, răspunsul l-am aflat târziu-târziu când deja 

era târziu, când deja mă formasem, când deja îmi formasem o viață fără citit.  

De când am început să „prind gustul” cărților, ziua fără o pagină citită este o zi pierdută. 

Am început mai întâi cu cărți și lecturi ușoare, povești despre prințese și zâne până la cărți de 

dezvoltare personală și romane... Timpul petrecut în compania unei cărți este momentul meu de 

relaxare, timpul în care caut să aflu lucruri noi, citind. Cartea mi-a fost prietenă, poate când 

nimeni altcineva nu mi-a fost, nu a putut să fie, mi-a fost sprijin, mi-a fost sursă de inspirație, iar 

cărțile motivaționale mi-au fost și sunt îndrumători. 

Prima bibliotecă în care am pășit a fost biblioteca școlii. Nu îmi dau seamna nici acum de 

ce m-am îndrăgostit mai tare, de paradisul cărților deoarece erau o mulțime de cărți acolo sau de 

mirosul cărților. Îndată m-am afundat într-un univers nou, infinit, magic - lumea mea și a 

cărților. Am împrumutat o carte - urma să îmi fie o bună prietenă. 

Cartea este un suflet, o oglindă și o oază de liniște a minții - momentul de limpezire al 

gândurilor. 
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Biblioteca – labirintul cunoașterii 

 

Denisa Cosma, clasa a IX-a B, 

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

 

 

În fiecare școală ar trebui să existe un loc în care să îți găsești calmul, liniștea și inspirația 

numit bibliotecă, labirintul cunoașterii. 

  Din păcate, o primă impresie a elevilor despre bibliotecă este una negativă, deoarece cred 

despre ea că este un loc plictisitor, unde nu poți găsi nimic util. În realitate, odată ce ajungi să 

intri pe tărâmul magic al cărților, unde întâlnești basmele, poeziile, romanele și multe altele îți 

poți regăsi unele sentimente sau chiar trăiri îndată ce ții o carte în mână. Biblioteca o putem 

asemăna cu un tărâm îndepărtat unde toate basmele și poveștile par a prinde viață, unde 

personajele prind diferite forme după imaginația fiecăruia, unde finalurile fiecărei povești sunt 

frumoase sau neplăcute, moralizatoare sau deschise. 

Biblioteca îți oferă libertatea de gândire, fantezia creatoare și favorizează scrierea 

imaginativă prin prisma căreia îți poți crea tu singur povestea. Citind și înțelegând această 

fantezie a tărâmului poveștii, realizezi că, până la urmă, toate poveștile duc spre un singur final, 

fie el bun sau nu, fie el real sau imaginar, fie având valențe tămăduitoare sau punitive, dar din 

care avem ce învăța.  

Fiecare om ar trebui să se regăsească măcar într-o carte, deoarece, fie că vrem, fie că nu, 

literatura face parte din viața noastră, este un labirint al cunoașterii prin care alergăm, visăm, 

zburăm și revenim iar cu picioarele pe pământ pentru a ne deschide din nou aripile cu fiecare 

nouă carte deschisă.  

Parafrazându-l pe Mircea Cărtărescu, am putea afirma următoarea idee: „Cărțile sunt 

asemenea unor fluturi. […] Când deschizi o carte, ea zboară. Şi tu odată cu ea, ca şi când ai 

călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi, 

ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare-n floare în această lume glorioasă, ci 

în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt populate 

de ființe care nu ni se arată decât în vise.  

Pe aripile fluturilor noştri de hârtie, […] citim şi zburăm. Căci fluturele nu se urneşte de 

pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici 

de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri şi melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Şi atunci 

înțelegem că zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi înşine.  

[…]  Citind şi zburând, ceea ce e unul şi acelaşi lucru, nu faci decât să desenezi harta magică a 

propriului tău suflet. Ai ştiut că eşti atât de complicat? Ai fi bănuit că trăiesc atât de multe lumi 

în tine?” 
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Biblioteca și lectura 

 
 

Denisa Bădoi, clasa a XI-a B, 

Liceul Teoretic „David Prodan”  Cugir 

 

 
Lectura are şi va avea mereu un rol important în dezvoltarea şi formarea personalităţii 

cititorului. Ea este o modalitate de a instrui, a educa şi a contribui la formarea valorilor morale 

ale pasionatului de lectură. Nu este o simplă activitate, ci un mod prin care poți să te detașezi de 

o lume în care visurile sunt oprite de bariera realității. 

Cartea, un obiect cu foi numeroase prinse în cotor între coperţi, pe care literele sunt tipărite 

una după alta, pentru a alcătui cuvinte, propoziţii, fraze, rânduri, alineate, este mult mai mult de 

atât, ea reprezintă persoana care a scris-o. Fiecare carte citită este ca şi cum ai face cunostiință cu 

o persoană care se poate afla la distanță atât în timp, cât şi în spațiu. O carte îți oferă o lectură 

plăcută oriunde te-ai afla. 

Toată lumea poate aprecia o carte, indiferent că este vorba despre copii, adolescenți, tineri 

sau adulți. Chiar dacă unii oameni se plâng că nu reușesc să citească o carte de la un capăt la 

altul, de obicei citind articole de pe internet și scuzându-se că ziua lor este prea ocupată, încât nu 

au timp de această activitate, mai există persoane care rămân în continuare fidele cititului, având 

numeroase motive. 

Chiar şi cu apariția tehnologiei, aceasta nu va afecta foarte mult lectura. Secolul nostru a 

venit cu o mulțime de transformări în orice domeniu, aducând numeroase posibilități de a te 

relaxa și de a te distra. Deşi educă şi informează au şi tendinţa de a degrada cititorul. Internetul 

deşi pare o necesitate, el deconcentrează mintea şi dă o stare de euforie, pe când lectura are rolul 

de a relaxa şi de a oferi cititorului o stare de plăcere şi confort.  

Lectura înseamnă și altceva decât cititul unor litere negre înșirate pe o foaie într-o anumită 

ordine. Aceasta vine la pachet cu dezvoltarea imaginației şi cunoașterea propriei persoane. Înveți 

să interacționezi cu lucrurile pe care nu le poți privi sau atinge. 

Biblioteca este un templu al cunoașterii, unde sufletul şi mintea sunt hrănite cu numeroase 

cunoştințe. Ea, cu tot cuprinsul ei de cărți poate fi cea mai frumoasă activitate pentru care 

oamenii doresc să se cufunde într-o lectură pentru câteva ore lungi şi neîntrerupte. 
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Biblioteca și lectura 
  

 

Daria Cibian, clasa a XI-a B,  

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

 

 

În secolul al XXI-lea, lecturii îi este subestimată utilitatea pe baza faptului că, în ultima 

vreme, toate informațiile necesare se găsesc pe internet, de aici pornind și frecventarea rarefiată a 

bibliotecilor sau mai rău desființarea acestora. Copiii din așa numita „generație Z” nu mai 

cunosc frumusețile lecturii, bibliotecii sau orice reprezentare a trecutului lor. 

Nu  este doar util să citim o carte din când în când, ci este și sănătos. Sănătatea noastră 

vizuală este afectată în proporție majoră de telefoane, de care o mare parte dintre noi suntem 

dependenți. Spuneam adineaori că majoritatea copiilor nu cunosc sentimentul acela al foii fine 

proaspăt tipărite, mirosul cărții nou-deschise, sau pur și simplu plăcerea de a citi o carte. 

O carte, în care au fost demascate sentimente adânci a luminaților autori ai vremii, o carte 

care a fost scrisă cu lacrimi sau râsete, tipărită cu sudoare și trudă, trecută prin zeci de verificări 

se poate considera o carte vie deși în realitate se preferă o bucată de sticlă – ecranul mobilului - 

care este lipsită de orice însuflețire.  

Oamenii și societatea s-au schimbat radical, în ultimele două, trei decenii, când biblioteca 

era un loc de prestigiu, o instituție respectabilă unde toate categoriile de indivizi veneau să-și 

îmbogățească cunoștințele în diferite domenii sau erau acolo doar pentru plăcerea de a citi. 

În 22.10.2021, în orașul Cugir, nu se mai găsește pe niciunde o așa numită bibliotecă și 

chiar dacă s-ar găsi, propabil, ar fi în pragul paraginii cu cărți prăfuite și o bătrânică ce își petrece 

veacul la acel birou din spatele bibliotecii, unde cândva stateau oamenii la coadă. Acea doamnă 

care nu vrea sau nu poate să treacă peste indiferența oamenilor, nu simte nevoia să pășească spre 

actual. Și o putem condamna oare?  

Cu ani în urmă, nu existau atât de multe persoane depresive la tot pasul, nu existau 

persoane sinucigase, iar oamenii știau să se bucure de lucrurile mărunte, cum ar fi cititul sau 

cumpărarea unei cărți. 

Cu alte cuvinte CITIȚI! Vă promit că o carte bună și un pic de timp petrecut departe de 

tehnologie o să vă scoată din orice episod depresiv aveți. Tot ce vă mai pot spune este să 

respectați ce a fost odată. 
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Biblioteca și lectura 

Laurențiu Balaciu, clasa a X-a B,  

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

 

Nu pot spune că am îndrăgit prea mult biblioteca, dar pot susțin că lectura este foarte 

importantă. Sunt anumite cărți care mi-au plăcut precum:,,Bătrânul din lună”de Grace Lin sau 

,,Insula delfinilor albaștri”de Scott O’Dell. 

Biblioteca pot spune că este unul dintre cele mai bune locuri de întâlnire care există. De 

ce? Ce poate fi mai bun decât un loc unde poți medita, citi în liniște, de unde poți să achiziționezi 

cărți despre tot felul de lucruri – aventură, iubire, război, chiar și reviste, dacă ești amator. 

Biblioteca, așa ca și scoala, este un spațiu cultural care încurajează foarte mult lectura. Un alt 

aspect care îndeamnă elevii la lectură este ora de limba română, pentru că acolo avem cele mai 

multe opere de citit. Sincer, dacă nu aș fi avut temă să citesc de la școală, probabil nu ajungeam 

vreodată să citesc ceva scris de W. Shakespeare. Lectura te ajută și pe plan profesional. Acum, să 

fim sinceri, e destul de plăcut să te afli într-un grup de persoane unde se vorbeste despre anumiți 

autori sau opere și poți participa și tu la discuție, fiindcă ai studiat cele povestite. 

Un alt lucru care mă impresioneză la biblioteci este aspectul lor, iar aici, nu mă refer la 

cele din Mall-uri, care sunt de fapt librării, deși unele chiar pot spune că sunt draguțe. De 

exemplu, Biblioteca Centrală din Cluj-Napoca are un aspect vechi și clasic. Nu pot spune 

că ador cititul, dar o bibliotecă ca și aceea chiar te atrage spre citit. Îmi place să citesc 

documentare despre animale, mașini, planete, etc. Mi se pare că dintr-un documentar aflu 

mai multe informații utile decât dintr-o operă scrisă de Ion Creangă. Bine, acum să nu se 

înțeleagă greșit, susțin cititul de absolut orice fel de carte sau operă. Faptul de a avea o 

bibliotecă acasă iarăși este un lucru foarte bun. Așa poți lectura liniștit și confortabil fără să 

mai trebuiască să te îmbraci și să pleci spre biblioteca școlii sau cea a orașului – dacă 

există - în caz că ai nevoie de ceva scris de Mihail Sadoveanu sau orice alt scriitor. 

În încheiere vreau să punctez faptul că o carte din bibliotecă, cu timpul, va fi mult mai 

valoroasă decât un telefon sau un televizor. 
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Biblioteca și lectura 

 
Diana Codea, clasa a XI-a B,  

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

 
Dacă ar fi să vorbesc despre lectură, aș scoate în evidență faptul că ea m-a ajutat să trec 

peste o perioadă foarte grea din viața mea. Erau zile în care tot ce făceam era să mă scufund în 

povești, unele nemuritoare, altele inspirate din viața reală, din mica mea bibliotecă pe care o 

aveam făcută în cameră. Aceea perioadă m-a învățat că trebuie să apreciez mult mai mult lectura 

și trebuie să îndrum cât mai mulți oameni să se îndrepte și ei spre acest drum fermecător. Cu 

ajutorul lecturii reușeam să evadez din rutina zilnică a zilelor care treceau parcă într-o secundă. 

Ce n-aș fi dat să am o bibliotecă în școala generală! Ar fi fost mult mai ușor să mă 

documentez despre anumite subiecte, deoarece până la urmă biblioteca școlii are o mare 

importanță în procesul educației, deși acum majoritatea oameniilor merg pe ideea că dacă ai 

internet, ai tot ce îți trebuie pentru a fi mereu informat, însă eu sunt de părere că în incinta unei 

biblioteci poți să te documentezi mult mai bine datorită faptului că înveți cum să te exprimi și te 

și ajută să îți dezvolți mult mai mult imaginația. Pot să spun că lectura mi-a deschis ochii, m-a 

ajutat să cresc și să mă transform în cea mai bună versiune a mea. Mă bucur că de mică mama m-

a făcut să mă îndrept către această lume specială a lecturii, m-a făcut să înțeleg cât de importantă 

este această formă de educație. Consider că lectura este lucrul care mă reprezintă cel mai bine. 

Sper ca oamenii să înțeleagă cât de interesant este să citești o carte și să beneficieze cât mai 

mult de faptul că acum avem posibilitatea să apelăm la o multitudine de volume cu milioane de 

subiecte diferite, fiecare făcut special pentru a te ajuta să te dezvolți și să devii o persoană care 

cunoaște cât mai multe lucruri și este mai bine informată. 
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Biblioteca școlii – evaziune onirică 

 

 Tadja Morar, clasa a IX-a C, 

 Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

Biblioteca școlară este foarte importantă pentru toată lumea, dar mai ales pentru un copil 

care este la începutul acestei călătorii prin lume. 

În special, în zonele rurale, copiii nu prea au oportunitatea de a avea o bibliotecă acasă, 

fiind nevoiți să comande sau să citească online, uneori neavând nici măcar această posibilitate, 

acest lucru însemnând că trebuie să se limiteze la biblioteca școlară. 

Fiind crescută în zonă rurală și neavând o situație financiară prea bună, biblioteca școlară 

m-a ajutat să îmi aprofundez dorința de a citi. Știți cum este să vrei să citești ceva, dar puținele 

cărți pe care le ai acasă le-ai citit deja de nu știu câte ori și vrei ceva nou? Sunt sigură că există 

copii care sunt sau au fost în aceași situație. În aceste cazuri, biblioteca școlară este ca o pată de 

culoare într-o lume alb-negru. 

Poate unii oameni nu-și dau seama ce rol important joacă o bibliotecă școlară în viețile 

tuturor copiilor. Vorbind de toate casele I-XII, biblioteca este și locul în care aceștia se pot 

descoperi pe ei înșiși, dacă nu au făcut-o deja, și se pot deconecta puțin de la toate aplicațiile de 

pe telefon care, uneori, îi pot distrage de la a se dezvolta personal. Lumea bibliotecii este de 

multe ori spațiul în care elevul învață, cunoaște, înțelege și privește lumea în felul lui. 

Prin urmare, biblioteca școlară este mult mai importantă decât pare, așa cum ne spune Neil 

Gaiman: „Noi avem obligația de a sprijini bibliotecile, a utiliza bibliotecile, de a încuraja pe 

alții să utilizeze bibliotecile. Daca nu prețuiți bibliotecile, atunci nu prețuiți informația, nici 

cultura, nici înțelepciunea. Ștergând urmele trecutului, prejudecați viitorul." 
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Legătura dintre bibliotecile școlare și povești, basme, carte, lectură 

 

Cristina Măcărei, clasa a IX-a A, 

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

„Cărțile sunt oglinda sufletului” (Virginia Woolf) 

Biblioteca este cel mai minunat tărâm și o poți găsi în toată lumea. Rolul bibliotecilor este 

de a aprecia și valorifica cât mai mult cartea și literatura. Fiecare moment petrecut în bibliotecă 

merită savurat, fiecare clipă aduce bucurie. Doar că în zilele noastre, puțini copii sunt doritori să 

o viziteze sau să mai răsfoiască vreo carte, ceea ce nu e prea bine. M-aș bucura tare mult să văd 

cât mai mulți doritori prinși în ramurile literaturii, poveștilor și imaginației. 

Există o legătură între bibliotecile școlare, povești, basme, carte și lectură atâta timp cât 

toate te conduc către un tărâm magic, plin de imaginație, și totodată într-o lume în care ești doar 

tu și gândurile tale. 

Consider că lectura și biblioteca au un rol foarte important în viața unui om, acela de a ne 

ajuta să ne dezvoltăm cât mai bine vocabularul și modul de exprimare. 

Și în citatul „O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te 

poți adăposti împotriva furtunilor. Bogații și săracii pot deopotrivă să se folosească de 

aceasta.” (John Lubbock) ne este indicat faptul că biblioteca este un loc magic, „infinitul sub un 

singur acoperiș”. 

 

 

Biblioteca, un tărâm vrăjit 

Mădălina Tămaș, clasa a IX-a B, 

 Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”  Baia de Arieș 

 

Biblioteca este un tărâm vrăjit, loc unde poți merge când vrei să evadezi, să te relaxezi, să 

te documentezi, să citești sau să împrumuți cărți. Această instituție are un rol foarte important, 

acela de a învăța oamenii să exploreze, să citească, să răsfoiască toate cărțile pe care poate nu le 

au acasă sau la care nu au acces altfel. 

„O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un lăcaș în care te poți adăposti 

împotriva furtunilor. Bogații și săracii pot, deopotrivă, să se folosească de acesta.” (John 

Lubbock). Acest citat sugerează discret faptul că biblioteca este un loc unde magia apare și unde 

toți oamenii indiferent de situația lor socială sau financiară au dreptul să pătrundă pentru a se 

desfăta prin magia lecturii. 
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COMPUNERI 
 

 

Minunile bibliotecii  

 
Mara Fărcașiu, clasa a IV-a A,  

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

 

         Biblioteca e un tărâm vrăjit plin de basme și povești. Uneori oameni nu realizează cât de 

magică e o carte când rămâi prins în cele mai interesante aventuri sau atunci când rămâi atât de 

prins încât vezi personajele mergând în fața ta. Acele momente nu pot fi înlocuite cu nimic mai 

frumos și mai aventuros. 

Când stai într-o bibliotecă parcă plutești pe un nor și vezi cărțile cum prind viața. Când îl 

vezi pe Pinocchio prinzând viață sau pe Cenușereasa plecând în grabă de la bal, când o vezi și pe 

Albă ca Zăpada rătăcită și pe Rapunzel pictând îți dai seama că biblioteca e cu adevărat vrajită. 

Citești „Ciuboțelele Ogarului” și îți imaginezi cum Iepurele fură ciuboțelele pentru a-și face 

dreptate sau îți imaginezi un final pentru poveștile care ai vrea să aibă altă continuare. 

Nu uita, biblioteca e un tărâm vrăjit care trebuie vizitat de cât mai multe persoane. 

 

 

Biblioteca universul cunoașterii 
                                                      

 

          Denis Dăian, clasa a IV-a A,  

                                                                           Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

 

Într-una dintre zilele petrecute la școală, am trecut pragul unui univers infinit. Trecând 

pragul bibliotecii noastre am avut impresia că mă aflu în fața unui templu maiestuos. 

Biblioteca ascundea în spatele ușilor închise o mulțime de aventuri grandioase. Pășind în 

acest tărâm mistic, am descoperit că fiecare carte citită prinde viață în mâinile mele. În spatele 

coperților frumos colorate se ascundeau uluitoarele aventuri ale unor personaje care odată citite 

prindeau viață.  

Cărțile îmi ofereau posibilitatea unei evadări într-un spațiu de poveste, cu fiecare cuvânt 

citit, vraja și magia cărții se rasfrângeau asupra sufletului meu, simțeam cum timpul se oprea în 

loc. 

Îmi promiteam că în fiecare zi voi trece pragul noului meu univers, nu voi lăsa pe nimeni 

să rupă lanțul prieteniei dintre mine și bibliotecă.  
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Biblioteca școlii 

Clara Blândea, clasa a IV-a A,  

                                                                           Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

 

Biblioteca este un loc sfânt unde fiecare vine, citește o carte și se bucură de atmosfera ce îi 

este adusă de cartea citită. 

Într-o încăpere destul de spațioasă, cu ferestre prin care pătrunde lumina zilei, sunt rafturi 

care ajung până la tavan. Pe ele stau frumos așezate cărțile ce așteaptă să fie citite. În încăpere 

este foarte multă liniște. Bibliotecii i se mai zice „locul magic” pentru că acolo e un fel de magie.  

Biblioteca școlii nu este chiar sofisticată, dar este îmbogățită de domna bibliotecar, care 

oferă un aer aparte acelei încăperi. Cărțile sunt așezate pe rafturi maro, ușor zgâriate de mâinile 

curioșilor elevi care vor să împrumute cărți. 

           Biblioteca îmi este tare dragă!  

 

 

Biblioteca 

Sonia Capătă, clasa a IV-a A,  

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

Biblioteca este locul magic unde copiii merg să împrumute cărți. 

Atunci când intri într-o bibliotecă rămâi impresionat de mulțimea cărților de pe rafturi. 

Cărțile sunt asemănătoare unor cutii ce ascund comori. Cred că doar cel care citește poate afla 

adevăratele comori care se ascund în cărți.  

Prin citit se deschide lumea uimitoare a poveștilor: povești cu prințese, zâne bune, împărați 

puternici, dar și personaje rău intenționate.  

Pot să mă declar o norocoasă deoarece biblioteca mi-a devenit cel mai drag loc, unde 

petrec clipe minunate.  
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Biblioteca școlii noastre 

 Alexandra Grosu, clasa a IV-a A,  

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

Biblioteca școlii este un loc minunat și un loc de unde fiecare copil poate împrumuta cărți. 

Cine împrumută cărți din biblioteca școlară este îndrumat de o doamnă draguță care explică totul 

cu dăruire și răbdare.  

Mulți copii merg bucuroși și fascinați la biliotecă. Acolo se întâlnesc cu personaje 

uimitoare și pătrund în lumea minunată a cărților, căsuța lor. După opinia mea, biblioteca se mai 

poate numi „paradisul învățatului și al liniștii”.  

Pentru noi elevii, este o binecuvântare să avem o bibliotecă în cadrul școlii noastre, să ne 

bucurăm de cărțile minunate și să avem posibilitatea să pătrudem zi de zi în căsuța cărților.   

 

 

Biblioteca școlii 
 

Dragoș Pop, clasa a VI-a C,  

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia 

 

 

Biblioteca școlii este un loc fără de care școala nu ar mai fi la fel. E drept, poți să mergi și 

la Biblioteca Județeană, dar e mai comod să mergi la cea școlară și, numai în ultimă instanță, la 

cea județeană. Am să vă explic prin 2 scenarii: 

I 

Marius este un elev în clasa a VII-a, la oraș. El merge zilnic la biblioteca școlii, unde își 

petrece pauzele citind și împrumutând cărți. Astfel, este unul dintre cei mai buni la învățătură. 

Astăzi, la ultima oră, a primit un proiect la literatură și are nevoie să împrumute o carte. O 

împrumută și, cu ajutorul ei și al colegului său, termină proiectul mai repede, așa că se duce cu 

cartea înapoi. 

Din prima situație ne dăm seama ce mult îl ajută pe Marius faptul că școala la care merge 

are bibliotecă și faptul că el este de la oraș. 

II 

Mihai este un elev, tot în clasa a VII-a, de la munte, dintr-un sat uitat de lume. El merge 

zilnic la școala din satul vecin. Școala lui, din păcate, nu are bibliotecă, doar câteva clase mici. 

Când primește teme de la școală sau vreun proiect și are nevoie de niște cărți pentru el, le trece 

pe o listă și, odată la 2 săptămâni coboară cu părinții lui până la oraș să se aprovizioneze și să 

împrumute de la bibliotecă cărțile pe care le-a trecut pe listă. Chiar și cu această modalitate, 

Mihai nu poate să își termine toate proiectele, deoarece unele au termen mai mic de 2 

săptămâni, când el coboară până la oraș. 

Din a doua situație ne putem da seama cât de greu îi este lui Mihai, deoarece nu are o 

bibliotecă școlară sau o bibliotecă la el în comună, în timp ce Marius are bibliotecă și la școală, 

și în oraș. De asemenea, ne dăm seama și ce mare este diferența și discriminarea dintre elevii de 

la sat și cei de la oraș. 
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Mutarea copiilor de la sat la oraș, împreună cu familiile lor încă din timpul școlii ar fi o 

soluție pe termen scurt, deoarece, în acest mod, satele românești din zona montană, și așa cu 

populația foarte redusă și îmbătrânită, s-ar pustii. În aceste vremuri, există zeci de sate pustiite, 

din zona montană. 

O soluție din acest punct de vedere ar fi adoptarea și implementarea unui proiect prin care 

școlile de la munte să fie renovate și dotate, să se construiască, nu neapărat la școală, ci lângă 

căminul cultural, o bibliotecă. În acest mod, copiii de la sat, din zona montană, ar rămâne până 

la terminarea gimnaziului la școala din comuna lor. 

 

 

 

Importanța bibliotecilor școlare 

Sara Păcurar, clasa a VII-a A 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

 

Cititul are, fără îndoială, un rol important în formarea noastră ca oameni și în conturarea 

caracterului nostru. De ce? Răspunsul este relativ simplu sau complicat, depinde de cum vreți să 

vedeți lucrurile. Opinia unui singur om, trăirile și sentimentele acestuia, trecute pe hârtie, pot 

influența viața a milioane de oameni, transformând astfel cărțile în niște arme de temut. 

De aceea, eu sunt de părere că bibliotecile școlare trebuie văzute ca o necesitate. Școlile 

reprezintă, la nivel teoretic, locul în care copiii învață anumite principii și se pregătesc pentru 

viața de adult. Însă școlile ne învață să gândim într-o cutie, să ne conformăm unor anumite 

standarde și să ne formăm un mod de gândire pe care societatea îl vede ca acceptabil și lipsit de 

pericole. Și aici intervin cărțile. Cu cât citim mai mult, cu atât ne însușim mai multe idei și ne 

oferim șansa de a reflecta la mai multe gânduri. Iar prin bibliotecile școlare le putem oferi 

elevilor șansa de a prinde gustul lecturii, de la a citi basme, învățând despre curaj și prietenie, 

până la a citi marii filozofi și clasici, fiind încurajați să analizeze ideile propuse de aceștia și să 

reflecteze asupra lor, toate acestea pe gratis, deoarece trebuie conștientizat faptul că nu toți copiii 

au o situație financiară bună. Cu ajutorul bibliotecilor putem realiza ce nu reușește aparent nici 

acum sistemul de învățământ din România, adică să le oferim copiilor un mod plăcut de a învăța 

lucruri utile și să-i determinăm pe aceștia să gândească liber, să pună totul sub semnul întrebării 

și să judece ei singuri și să nu-și lase ideile închise într-o cutie și aruncate deoparte pentru a face 

loc informației tocite, ce trebuie reprodusă cuvânt cu cuvânt ziua următoare pentru o notă de 

zece. 

Bibliotecile se disting la capitolul importanță deoarece ne îmbogățesc. Nu din punct de 

vedere material, ci ne îmbogățesc caracterul și gândirea, iar aceste două lucruri, spre diferență de 

bogățiile materiale, nu ne pot fi luate niciodată. Un om sărac, dar învățat, valorează cât o sută de 

indivizi avuți, dar care în schimb se scaldă în prostie. Cărțile au eliberat mai mulți oameni decât 

toate revoluțiile care au avut loc până acum, deoarece libertatea este, de multe ori, prost 

înțeleasă. Aceasta nu înseamnă a face ce vrei, fără a-ți păsa ce lași în urmă, ci a-ți putea lăsa 

gândul să exploreze cât mai multe idei diferite, fără frică, iar din acest punct de vedere, cărțile și 

bibliotecile sunt de o importanță vitală. 
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Biblioteca 

Briana Maier, clasa a VI-a A,  

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

  „O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poți 

adăposti împotriva furtunilor. Bogații și săracii pot deopotrivă să se folosească de acestea.” 

(Jhon Lubbock) 

Biblioteca este templul învățăturii, este izvor de cunoaștere, doar în bibliotecă poți să-ți 

hrănești sufletul și gândul cu cele mai diverse cunoștințe. Biblioteca este locul unde mergem să 

citim, să ascultăm, să discutăm, să ne întâlnim cu cartea, cu scriitorul, cu toți cei care cu 

măiestrie au creat capodopere ale literaturii.     

O bibliotecă nu are limite, ea crește mereu, deoarece de fiecare dată când deschizi o carte o 

vezi diferit și mintea ta croiește o nouă imagine a celor citite.      

Pentru mine biblioteca este un remediu pentru minte, iar cărțile, un remediu pentru suflet. 

Este o a doua casă și o școală în care poți învăța mereu. Biblioteca și comoara ei mă ajută să 

devin mai bună, mai inteligentă. De multe ori închid ochii și îmi imaginez biblioteca ca 

Universul. Cărțile fiind infinite, iar fiecare poveste din ele provenind dintr-o altă lume. Îmi place 

după ce citesc o carte să mă imaginez călătorind în povestea ei. De cele mai multe ori consider 

cartea prietena mea cea mai bună deoarece cel mai de calitate timp îl petrec alături de ea. 

„Cine învață să-și facă din carte un prieten credincios va fi bogat toată viața.” Cartea este 

un sfătuitor, un prieten salvator și câteodată părinte. Ea a fost și va rămâne izvorul cunoașterii, 

făclia lumii.       

Așa cum spunea și marele înțelept Miron Costin: „Nu este alta mai frumoasă și mai de 

folos în toată viața omului zăbavă,decât cetitul cărților.”    

Lectura joacă un mare rol în viața tuturor copiilor, un rol mult mai mare decât în viața celor 

vârstnici. Din cărțile pe care le citesc, copiii își formează o anumită concepție asupra lumii. Ce 

frumos este să vorbești cu cartea și cartea să vorbească cu tine!     

Acest frumos univers al cărților, Biblioteca, va rămâne mereu cu porțile deschise pentru 

omenire. Doar cu ajutorul ei ai șansa să devii superior! 
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Biblioteca școlară 

 

Andra Bunea, clasa aVII-a A, 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

 

 

O bibliotecă este o ușă spre numeroase vieți. Biblioteca este o casă a celor mai frumoase 

clipe petrecute alături de personaje în ale căror vieți te vei regăsi, de multe ori, împreună cu care 

vei râde, te vei bucura, vei plânge sau te vei întrista. 

În spațiile minunate ale bibliotecilor, care adăpostesc minunate comori, regăsim evoluția 

umană, bazată pe cunoaștere, pe extinderea orizonturilor și îmbunătățirea funcțiilor cognitive. 

Atât autorii operelor, poeții, cât și cititorii sunt efemeri, însă cuvintele, slovele scrise și 

depozitate cu grijă în biblioteci vor dăinui în timp. 

Într-o bibliotecă îți poți regăsi pacea sufletească, te poți afla într-o stare de extaz și de 

înălțare și îți poți găsi, cu ajutorul cărților, fericirea și consolarea în clipele de deznădejde. O 

bibliotecă adăpostește informații, sfaturi, povețe neprețuite, iar cei care știu cum să se folosească 

de ele sunt cei cu adevărat fericiți. 

Rolul bibliotecii în viața noastră este foarte important, deoarece ea este poarta către lumea 

la care întotdeauna am visat, este pragul pe care trebuie să îl trecem ca să aflăm cheia 

cunoașterii, a înțelepciunii și a cultivării propriei noastre capacități. 

Fără biblioteci și cărți, lumea nu ar mai fi la fel ca astăzi, ar fi o lume ipocrită, care nu vede 

și nu poate face diferența dintre aparență și esență, deoarece cărțile îți deschid orizontul 

cunoașterii și te ajută să pătrunzi adevăratul înțeles al vieții. O carte îți luminează mintea și te 

ajută să te descurci în numeroase situații, deoarece citind, privești și observi viața din perspectiva 

altor personaje și ajungi să o înțelegi în alt mod. Cu fiecare carte citită, se lărgește orizontul 

cunoașterii și se extinde fără încetare, până când putem avea în vedere întreaga lume la care zi de 

zi am muncit și am adăugat noi informații. Cărțile au un rol foarte important în formarea 

personalității, deoarece, documentându-se, oamenii învață, se perfecționează și evoluează.  

Rolul bibliotecilor școlare este unul extrem de important pentru cultivarea interesului 

pentru lectură al elevilor, așa cum se poate desprinde din îndemnul făcut de Tudor Arghezi în 

poezia „Testament”: ,,Cartea mea-i, fiule, o treapta./ Așeaz-o cu credință căpătâi/  Ea e hrisovul 

vostru cel dintâi.” 

 Biblioteca școlară este esențială în informarea, cercetarea, educarea, dezvoltarea și 

formarea elevilor, deoarece din cărți aceștia își urmează exemplele reprezentate de personajele 

preferate și încearcă să devină precum ele. Necesitatea colecțiilor, a cărților din biblioteci în 

viața oamenilor este foarte importantă, deoarece găsim mereu liniște, cunoștințe, provocări, astfel 

încât fiecare dintre noi să devenim cea mai bună variantă a noastră. 

Viitorul bibliotecilor va aparține bibliotecilor virtuale, accesibile de la distanță și 

disponibile simultan cititorilor de pe calculator sau e-book-reader, accesul la informație și 

cunoaștere devenind mult mai facil. Citind o carte tipărită și răsfoind-o, emoția, bucuria și 

plăcerea cititorului sunt incomparabil mai mari, creându-se o legătură specială cu personajele. 

Indiferent de varianta pe care o alegem și o preferăm, important este să citim și să știm să 

apreciem cărțile la adevărata lor valoare! 
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Biblioteca 

 

 

Emanuela Paul, clasa a VIII-a B,  

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

                                                                                                          

 

Înca îmi amintesc prima data când am pășit în biblioteca școlii speriată fiind de copiii mai 

mari prezenți acolo. Țin bine minte cât de entuziazmată am fost când am împrumutat prima 

carte, chiar dacă nu știam încă să citesc decât pe litere. Biblioteca școlii, deși nu era la fel de 

mare pe cât mi-o închipuisem, avea o mulțime de rafturi pe care erau așezate o grămadă de cărți 

care mai de care mai groase și mai frumoase. 

Prima carte citită de mine mi-a fost recomandată de doamna bibliotecară, o femeie foarte 

simpatică, care din cauza unor probleme medicale se mișca greu. Era foarte răbdătoare și aș 

putea spune că datorită răbdării ei am ajuns să îndrăgesc atât de mult cititul. 

Când în sfârșit am învățat să citesc cursiv, am început să împrumut tot mai multe cărți de la 

biblioteca școlii. Așa am ajuns să mă îndrăgostesc de literatură și de tot ce ține de ea. Am 

continuat sa merg la bibliotecă și să împrumut cărți, acest lucru devenind obiceiul meu preferat. 

Mă înțeleam foarte bine cu doamna bibliotecară și iubeam să petrec timp la bibliotecă discutând 

despre cele mai recente cărți citite de mine.  

 Însă nu credeam vreodată că niște cuvinte pe foi pot să te poarte într-o infinitate de locuri 

în care să întâlnești niște personaje de care te vei atașa pe viață și pe care o să le vezi ca pe niște 

modele, dar inevitabilul s-a întâmplat și am descoperit atâtea personaje și atâtea locuri minunate 

încât aș fi vrut să pot părăsi această lume măcar pentru o zi și să experimentez toate emoțiile și 

trăirile pe care personajele din cărți le întâmpină mereu. 

În anii ce au urmat am început să folosesc literatura ca pe o formă de a scăpa de unele griji 

și probleme care apăreau o data cu maturizarea. Așadar am început să vizitez biblioteca școlii cât 

de des am putut, dar în același timp am început să îmi întemeiez o bibliotecă la mine acasă. 

Consideram biblioteca cea mai importantă clădire și speram ca într-o zi sa ajung să am și eu o 

bibliotecă, dacă nu la fel de mare ca cea a școlii, măcar pe jumătate. 

Astfel mi-am îndeplinit visul de a avea un loc al meu, lipsit de griji. Așa am ajuns să 

colecționez fiecare carte, urmând să o așez într-un loc special, uneori după culoare, alteori după 

importanța pe care o aveau în inima mea. Deși încă nu mi-am îndeplinit țelul de a avea o cameră 

plină ochi cu cărți sunt sigură că voi reuși pe parcursul vieții. 

În concluzie, îmi doresc ca generațiile viitoare să aibă parte de aceeași experiență de care 

eu am avut parte, deoarece mințile strălucite iau naștere în bibliotecă. 
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Universul cunoașterii 

 

 

Nayeli Mitroi, clasa a VI-a A, 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

 

Îmi amintesc și acum cartea din care îmi citea mama povești. Era mare și greoaie, iar 

coperta era de un roșu aprins ca mărul din care a mușcat biata Albă-ca-Zăpada, cu niște desene 

cu zâne și prințese. 

În fiecare seară alegea o poveste și începea a citi cu glasul ei blând. Când am învățat să 

citesc nu mai aveam nevoie ca mama să îmi spună poveștile.  

Cam pe clasa întâi am aflat că pot să îmi fac abonament la biblioteca școlii. Am fost foarte 

entuziasmată. Ziua următoare am mers direct la bibliotecă și mi-am făcut abonament. Cărțile pe 

care nu le aveam acasă le împrumutam de acolo. Erau niște cărți minunate și îngrijite. Dacă 

găseam vreuna cu coperți rupte, o lipeam și o înapoiam mândră de fapta pe care am făcut-o.  

Mi-au plăcut cărțile încă de mică. De la imagini și desene de colorat până la citit de romane 

pentru mine, toate au fost importante. Acum, în secolul vitezei și al internetului, parcă tot mai 

puțină lume dorește să citească. Mie îmi pare tare rău pentru fiecare carte în parte care rămâne pe 

raft, necitită. Dacă toată lumea ar ști câte cunoștințe primim din fiecare carte, am avea mult mai 

mulți iubitori de cărți! 

Eu am să merg întotdeauna cu bucurie la bibliotecă. Pentru mine această lume, a cărților,  

rămâne locul meu preferat. De la povești cu zâne, la romane polițiste și până la bibliografii toate 

ne învață ceva nou. 

Biblioteca a fost și va rămâne întotdeauna universul meu minunat, iar dacă ar fi să rămân 

vreodată pe o insulă pustie, mi-aș dori să am cu mine toate cărțile din lume! 
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Biblioteca școlii mele 

 

 
     Vlad Paștiu, clasa a VI-a C, 

 Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia 

 

 

Biblioteca școlii mele este un loc foarte important pentru mine, deoarece petrec foarte mult 

timp citind fel de fel de cărți. 

Într-o încăpere spațioasă, cu ferestre mari prin care pătrunde lumina zilei, sunt rafturi care 

ajung până în tavan. Pe ele stau frumos așezate cărțile ce așteaptă să fie cerute de copii. În 

cameră este foarte multă liniște, copiii stau la mese și sunt concentrați asupra lecturii. Ei se 

cufundă în acțiunea prezentată în cărți și se contopesc cu personajele. Nimic nu-i deranjează din 

cititul captivant. Pereții zugrăviți în alb păstrează afișe care prezintă cărțile nou-apărute în 

evidența bibliotecii.  

Prima oară când am intrat în bibliotecă, am fost trimis de doamna învățătoare să citesc o 

carte cu fabule și acolo am observat foarte mulți copii care citeau diferite povestiri. Pe rafturile 

dulapurilor scorojite din bibliotecă se aflau foarte multe cărți, am căutat pe câteva rafturi cărți cu 

fabule, dar nu am găsit nimic, așa că, am rugat-o pe doamna bibliotecară să îmi spună unde se 

află cărțile cu fabule scrise de Jean de La Fontaine. Mă îndrept spre un dulap mare plin de cărți 

scrise de autorul francez, aleg o carte intitulată  „Greierele și Furnica” și mă îndrept spre 

doamna și îi spun ce carte am ales, iar aceasta notează perioada de timp în care trebuie să o 

citesc. Fericit, mă întorc în clasă pentru a citi noua mea carte. 

Timpul trece repede și după trei zile mă întorc pentru a înapoia cartea, apoi mă duc în sala 

de clasă pentru a povesti colegilor și doamnei învățătoare ce am citit. Fericită, m-a întrebat cum 

mi s-a părut cartea, iar eu i-am răspuns că a fost cea mai frumoasă carte pe care am citit-o și am 

sperat că voi mai avea ocazia să pot împrumuta cărți de la biblioteca școlii. 

Eu sper ca școala să se redeschidă și biblioteca din școala noastră să redevină acel spațiu 

magic, în care să putem evada, deoarece cărțile au fost pentru noi, în perioada pandemiei, un 

balsam pentru suflet. 
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Biblioteca 

Nicola Marc, clasa a VI-a A, 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

Pentru mine, biblioteca este un loc liniștit unde putem fugi de acasă. Aici nu mă deranjează 

nimeni și în plus, mă pot întalni oricând cu prietenii mei din povești și din cărțile de aventură. De 

când eram mai mică m-a atras biblioteca. Avea ceva misterios. Prin geamurile mari pătrundea 

lumina zilei, iar pereții cu multe rafturi dădeau impresia unui labirint. 

În bibliotecă trebuie să păstrezi liniștea pentru a nu-i deranja  pe ceilalți cititori, dar nu este 

plictisitor, pentru că dacă citești cu mare atenție, parcă ești și tu unul dintre personaje. Odată, 

pentru că lipsea o doamnă profesoară și nu avea cine să o înlocuiască, am fost liberi pentru o oră. 

Băieții au cerut o minge și au jucat fotbal în curtea școlii, iar noi, fetele, ne-am dus la bibliotecă. 

Doamna Carmen ne-a primit cu drag, ca de obicei, și ne-a lăsat să citim. Era așa de liniște, că 

puteai auzi bătăile ceasului. Nimic nu părea să tulbure liniștea, când s-a auzit un scârțâit scurt, 

apoi ceva ca și cum ar fi căzut parcă un perete. M-am speriat și eu și colegele mele, dar cel mai 

mult s-a speriat doamna Carmen. Nu putea înțelege ce s-a întâmplat. De unde venea zomotul? Ce 

s-a auzit? Îngrijorată, s-a dus în depozit și ne-am liniștit când ne-a spus că nu este niciun vizitator 

coborât din cărți, ci s-a rupt polița unui raft cu dicționare. Am răsuflat ușurate și am ajutat-o să 

pună dicționarele pe un alt raft, apoi a sunat și am plecat la ore. 

Am rămas câteva minute cu inima bătând cu putere de la spaima din bibliotecă, dar apoi 

m-am liniștit. M-am imaginat și eu ca Minli, fata care s-a dus la Muntele Nesfârșit să afle tainele 

lumii de la Bătrânul din lună. M-am gândit ce fericită sunt că pot citi linișită și ce bine este că 

avem încă bibliotecă! 

 

 

 

Biblioteca și lectura mea preferată 

Carla David, clasa a V-a B, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

Era o zi normală de joi. Mă plictiseam acasă, așa că m-am dus la bibliotecă. Cum am ajuns 

acolo, mi-a atras atenția o carte mare și colorată. Când am început să o citesc, am fost teleportată 

într-o lume magică. Eram fascinată de tot ce se întâmplă acolo. Mici spiriduși călăreau 

maiestuoși unicorni, râuri care erau de fapt ciocolată caldă și multe alte minunății. Minunata 

zână Alcora m-a învățat să zbor, spiridușul Lincon m-a învățat să călăresc unicorni, iar elful 

Alvin să trag cu arcul care, apropo, era făcut din acadele. Totul era de vis. 

După multă distracție și multe bucurii, din păcate s-a făcut târziu și a trebuit să merg acasă. 

Cum am ajuns, m-am culcat, deoarece eram foarte obosită, dar tot îmi doream să merg în lumea 

magică din nou, cât mai curând.  

Ce grozăvie! Am visat că eram din nou cu noii mei prieteni. Dar de data aceasta, ne-am 

întâlnit cu vrăjitoarea cea malefică, Maleficent, care era dușmanul prietenilor mei. Tot timpul îi 

urmărea, așteptând să se răzbune. Ei au reușit într-un final să o învingă și să o închidă într-un 

turn vrăjit. Puf! Dintr-o dată m-am trezit... Nici măcar eu nu am reușit să aflu cum s-a terminat 

povestea. Acum eram și mai dornică să mă întorc la prietenii mei fantastici. Am fugit repede la 

bibliotecă pentru a reveni în minunata poveste... De atunci revin cu plăcere în mirifica lume a 

lecturii. 

Biblioteca este un loc în care nu te poți plictisi și care te teleportează în lumile 

nemaipomenite ale cărților. Este locul în care mă voi întoarce mereu cu drag. 
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Biblioteca, casa cărților 

 

Paula Ioana Neagu, clasa a VI-a B, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

„Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane 

consideră că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca 

o bibliotecă și aici mă aflam eu...” (Jorge Luis Borges) 

Consider că biblioteca are, într-adevăr, un rol important nu numai în școală, ci și în viața 

oricui ar vrea să evadeze în alte lumi, în alte civilizații sau să călătorească în timp. De asemenea, 

prin cărțile citite, ne ajută să ne dezvoltăm limbajul, gândirea, cunoștințele, ne inspiră și ne oferă 

multe povești, basme și alte opere interesante și captivante din care învățăm să fim mai buni, să 

știm cum să ne comportăm în anumite situații sau să descoperim și să apreciem adevăratele 

valori. 

Dacă nu ar exista biblioteca, probabil nu ar exista cuvântul „Paradis”, cel puțin pentru 

mine. Iubesc să citesc și să mă informez din multe cărți, pe care mi le oferă biblioteca.  

O bibliotecă este ca o casă a cărților, pe care le adăpostește și le îngrijește cu mult drag și 

cu mare atenție. Aceasta, pe lângă faptul că are atât de multe cărți care parcă te cheamă de pe 

rafturi, oferă și un loc retras, unde poți să citești în liniște, fără să fi deranjat sau distras, un loc în 

care să uiți de timpul și spațiul real, prin lectură. 

Se spune că dacă n-ai carte, n-ai parte și cred că este foarte adevărat. Dacă nu prețuim 

bibliotecile, atunci nu prețuim nici informația, nici cultura, nici înțelepciunea, pe care le regăsim 

ascunse în paginile cărților. Fiecare carte este, astfel, un întreg univers pe care îl descoperim doar 

citind. 
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Biblioteca pentru mine 

 

Ana Maier, clasa a VI-a A 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 
 

De când mă știu, nu am avut mulți prieteni. Eram doar eu și școala, și nimeni altcineva. Eram 

timidă și captivată de învățătură. Dar deși nu aveam prieteni, exista mereu un loc aparte care mă făcea să 

mă simt de parcă aveam puterea să-mi creez o lume a mea ‚‚Biblioteca”. Cel mai minunat loc pe care l-

am descoperit vreodată. Acolo aveam posibilitatea să călătoresc oriunde, în universuri nemaivăzute, să 

întâlnesc tot felul de ființe magice despre care nimeni nu își putea închipui că există. Aveam puterea să 

fiu orice personaj voiam din carte. Uneori era minunat să fiu fetița cea timidă care e mai mult decât pare, 

alteori era extrem de amuzant să fiu personajul malefic. Îmi făceam o groază de prieteni acolo, și eram 

extrem de fericită. Niciodată nu știam ce aventuri mă așteaptă. De cele mai multe ori le înfruntam alături 

de prietenii mei, dar erau și momente când trebuia să o fac singură.  

Îmi plăcea foarte mult să călătoresc prin timp, unde totul în jur era modest, dar tot odată minunat, 

să vezi doamne în rochii elegante, asemenea păpușilor de porțelan și gentlemeni politicoși, eleganți, dar 

totuși  cu o mină care exprima seriozitatea. Eu eram doar acea fată, visătoare, care se plimba cu prietena 

ei pe drumul frumos pietruit, sub florile de cireș albe ca fulgul iernii. 

Totul era un basm minunat pentru mine, un vis, din care nu voiam să mă mai trezesc vreodată. 

 

Biblioteca templul lecturii 

 

Rareș Vișan, clasa a V-a B, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

În weekend m-am decis să merg până la bunica. Ajuns acolo și neavând ce face, m-am 

hotărât să caut o carte în biblioteca bunicii. Cartea care îmi trăgea cu ochiul de pe raft era 

Robison Crusoe.  

Încep să citesc. Mi-a plăcut atât de mult încât simțeam că trăiesc ceea ce citesc. În timp ce 

citeam, m-am transpus în personajul principal, aventurile prin care a trecut Robison Cursoe le-

am simțit ca și când aș fi fost eu în carte. Simțeam tot ce simțea și Robison Crusoe. 

În momentul în care căpitanul strigă la Robison că o furtuna se apropie, m-am speriat rău! 

Căpitanul, și el speriat, a întors barca și a luat-o în direcția sud-vest. Toți marinarii erau pregătiți 

pe punte. Ca printr-o minune unul dintre ei a văzut o fâșie de uscat. Am pornit îndată înspre acea 

insulă. Am ajuns acolo și am dat de niște negri pașnici care voiau să ne ajute. Ne-au ajutat să 

reparăm nava pentru că era un pic avariată de la furtuna, le-am arătat recunoștință și le-am dat 

niște cadouri. Îndata ce s-a oprit furtuna ne-am continuat călătoria către America. Pe drum am 

întâlnit o barcă spaniolă a cărui căpitan ne-a spus că se îndreaptă tot spre America. Astfel ne-am 

continuat drumul spre America cu noii noștri prieteni spanioli. 

Pe când să trăiesc aventura la maxim, am fost chemat de părinți să mergem acasă. Ajuns 

acasă, am continuat aventura până la sfârșit.  

Citind, am descoperit că poți visa cu ochii deschiși, poți crea oricâte lumi dorești ca și cum 

se derulează un film în fața ochilor tăi. 

Daca ești trist, citește o carte! Dacă ești vesel, citește o carte! Este o lume în care poți fi tu 

personajul principal... 
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Biblioteca și plăcerea lecturii 

Alesia Mocanu, clasa a V-a B, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

 

  Într-o zi de luni normală mă plictiseam de statul pe telefon așa că am stat pe gânduri și 

primul loc care mi-a venit în minte a fost biblioteca. 

 Când am ajuns la biblioteca am rămas uimită pentru că erau multe cărți speciale și 

uimitoare. Îți venea să le citești pe toate! Până la urmă am ales cartea „Frații WILLOUCHBY”.  

Pe drum spre casă mă gândeam de ce avem nevoie de cărți, până când un om ciudat a 

apărut în spatele meu și m-a întrebat dacă vreau să văd cea mai specială bibliotecă. Eu i-am 

răspuns cu da, iar el m-a luat de mână și m-a teleportat într-o bibliotecă de neuitat cu personaje 

fantastice, fiecare te conducea într-o poveste imaginară plină de întâmplări hazlii, triste și 

înspăimântătoare. După numeroasele întâmplări trăite, personajele m-au condus spre casa mea. 

Mi-am dat seama că biblioteca este importantă, deoarece cititul ne ajută în dezvoltarea 

capacități de exprimare, a imaginației, a inteligenței și ne cultivă anumite valori cum ar fi 

bunătatea și generozitatea. 

 

 

 

Lumea viselor 

 
Anastasia Vasile, clasa a V-a B, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 

 

 
Într-o zi de vineri am ieșit de la școală. Am trecut pe lângă bibliotecă, așa că am zis să 

arunc o privire la ce mai este nou. Când am deschis ușa am văzut Portalul Viselor, era plin cu 

sute de cărți care te îndemnau să le răsfoiești. 

Doamna bibliotecară mi-a recomandat o carte care se numea „LUMEA VISELOR”. Era o 

carte mare, groasă și foarte colorată. Când am deschis-o prima dată am văzut o mulțime de 

fluturi multicolori care își făceau de cap printre rândurile scrise. Pentru prima oară am crezut că 

este un vis, dar de fapt era realitatea!  

„Noi avem obligația de a sprijini bibliotecile, a utiliza bibliotecile, de a încuraja pe alții să 

utilizeze bibliotecile. Dacă nu prețuiți bibliotecile, atunci nu prețuiți informația, nici cultura, nici 

înțelepciunea. Ștergând urmele trecutului, prejudiciați viitorul.” (Neil Gaiman). Pentru mine 

biblioteca este un loc în care mă voi întoarce mereu cu voie bună! 
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DESENE 

 

Adela Vlad, clasa a IV-a A, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 
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Luca Constantin Roșca, clasa a IV-a A, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 
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Elena Marta Gheoanca, clasa a IV-a A, 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 
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Morar Ubi Han, clasa a X-a, 

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 
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Roberta Miclea, clasa a IX-a E 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Raportul cercetării 

 dedicate cărții, lecturii și bibliotecilor școlare 
 

 

 

Lucreția Bîrz, 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

 

Acest raport nu ar fi existat fără contribuția unor oameni cu suflet mare, implicați, devotați 

bibliotecii, cărții, elevilor, educației, culturii, etc., care fac tot ceea ce pot pentru ca bibliotecile 

pe care le reprezintă să funcționeze și să țină pasul cu nevoile în continuă schimbare ale 

utilizatorilor. De aceea, vreau să încep prin a mulțumi doamnelor bibliotecar/profesor 

documentarist: Mărioara Bocșa, Simona Jurj, Gianina Barb, Ancuța Ioana Berindei, Maria 

Paștiu, Mariana Cunțan, Victoria Farca, Mariana Bendea, Mirela Homorodean, Daniela Satmari, 

Alexandra Irimeș, dar și tuturor profesorilor care au sprijinit cercetarea, promovând chestionarul 

în rândul elevilor și motivându-i să răspundă la  numărul mare de întrebări. 

Cercetarea a fost realizată online prin intermediul formularelor puse la dispoziție de 

Google în luna octombrie a anului 2021, chestionarul fiind compus din 17 întrebări, majoritatea 

fiind întrebări cu răspuns deschis, la care elevii au avut posibilitatea să formuleze propriile lor 

răspunsuri. 

Printre obiectivele urmărite s-au numărat: identificarea poveștilor preferate ale elevilor; 

identificarea cărților preferate de elevi; identificarea scriitorilor preferați ai elevilor; cunoașterea 

personajelor din cărți îndrăgite de elevi; identificarea formatului în care elevii preferă să citească; 

identificarea preferințelor pentru lectură ale elevilor; cunoașterea a ceea ce reprezintă 

cartea/lectura pentru elevi; identificarea cărților pe care elevii și-ar dori să le găsească în 

bibliotecile din școlile lor; cunoașterea a ceea ce cred elevii că ar trebui să reprezinte biblioteca 

școlară/CDI-ul pentru școala din care face parte; cunoașterea „bibliotecii școlare a viitorului” 

văzută de elevi; identificarea opiniei elevilor despre locul bibliotecilor școlare într-o lume 

dominată de tehnologie; cunoașterea calităților pe care elevii și-ar dori să le regăsească la 

bibliotecarul/profesorul documentarist din școala lor; cunoașterea modului în care este prezentată 

biblioteca școlară de către elevi. 

La chestionarul pe tema cărții, lecturii, bibliotecilor școlare, au răspuns 498 de elevi, 

65,26% dintre aceștia fiind elevi de liceu, 33,94% elevi de gimnaziu, iar 0,8% dintre respondenți 

au optat pentru varianta „Altceva”. (a se vedea figura nr. 1) 

 

Fig. nr. 1. Nivelul de învățământ 
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Din cei 325 de elevi de liceu, 65,26% din totalul respondenților, cei mai mulți, adică 

31,5%, sunt elevi de clasa a IX-a, 14,9% sunt elevi de clasa a XI-a, 9,8% provin din clasa a XII-

a, iar 9% sunt elevi de clasa a X-a. 

Din cei 169 (33,94%) elevi de gimnaziu, 13,7%  sunt elevi de clasa a VI-a, 10,2% sunt 

elevi de clasa a VII-a, 7,6% sunt elevi de clasa a V-a și doar 2,4% sunt elevi de clasa a VIII-a. (a 

se vedea figura nr. 2)  

 

Fig. nr. 2. Clasa 

 

 

La chestionar au răspuns elevi din 12 școli, colegii, licee, școli gimnaziale, din județul 

Alba: patru din Alba Iulia, două din Cugir, câte una din Abrud, Aiud, Arieșeni, Baia de Arieș, 

Sebeș și Șibot. (a se vedea tabelul nr.1) 

 

Tab. nr. 1. Școala de proveniență 

Școala de proveniență Număr % 

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia 206 41,4 

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 80 16,1 

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 62 12,4 

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia 53 10,6 

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni 25 5 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș 17 3,4 

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 16 3,2 

Liceul Tehnologic Aiud 16 3,2 

Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud 11 2,2 

Școala Gimnazială „Iosif Sîrbu” Șibot 8 1,6 

Școala Gimnazială nr. 3 Cugir 3 0,6 

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia 1 0,2 

 

Răspunsurile elevilor la întrebarea „Cum preferi să citești?” relevă faptul că încă elevilor 

le place să citească o carte în formatul ei clasic, tipărit: 65,1% dintre elevi preferă să citească 

cărți în format tipărit, 30,9% obișnuiesc să citească în ambele formate, adică atât tipărit cât și 
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electronic, și doar 4% dintre elevi preferă să citească o carte în format electronic. (a se vedea 

figura nr. 3) 

Fig. nr. 3. Preferința elevilor pentru lectură 

 

 

Elevii nu obișnuiesc să asculte cărți în format audio, 82,3% dintre răspunsuri confirmând 

acest lucru, 14,4% au răspuns că da, obișnuiesc să asculte cărți în format audio, iar 3,2% dintre 

respondenți au optat pentru varianta „Altceva” (adică ascultă uneori sau că și-au propus să 

încerce). (a se vedea figura nr. 4) 

 

Fig. nr. 4. Obișnuința elevilor de a asculta cărți audio 

 

 

La întrebarea „Care este povestea ta preferată?”, elevii au menționat foarte multe povești 

cunoscute sau mai puțin cunoscute, dar și cărți, romane, amintiri, povești de viață, etc. 

Sunt elevi care preferă povești cu prinți și prințese, ființe mitologice, oameni sau animale 

cu capacități supraomenești, eroi, războinici neînfricați, dar și elevi care preferă povești inspirate 

din viața reală. 
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Cel mai îndrăgit scriitor de povești conform studiului nostru este Ion Creangă. Cea mai 

îndrăgită poveste a sa este „Povestea lui Harap-Alb”, urmată de poveștile „Punguța cu doi bani”, 

„Capra cu trei iezi”, „Ursul păcălit de vulpe”, „Fata babei și fata moșneagului” și de „Amintirile 

din copilărie”. 

Pe locul doi în rândul preferințelor elevilor se situează poveștile fraților Grimm. Povestea 

lor cea mai îndrăgită este „Cenușăreasa”, urmată de „Albă ca Zăpada”, „Frumoasa din Pădurea 

Adormită”, „Scufița Roșie”, „Hansel și Gretel”, „Rapunzel”, „Muzicanții din Bremen”, 

„Croitorașul cel viteaz” și „Gașca de aur”. 

Pe locul trei se situează scriitorul danez Hans Christian Andersen cu următoarele povești: 

„Fetița cu chibrituri”, „Crăiasa zăpezii”, „Mica sirenă”, „Rățușca cea urâtă”, „Povestea unei 

mame” și „Lebedele”. 

Pe locul patru avem tot un scriitor român, îndrăgit mai ales pentru basmele culese de el: 

„Prâslea cel voinic și merele de aur”, „Sarea în bucate”, „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără 

de moarte” și „Aleodor Împărat”. 

Printre preferințele elevilor se numără și seria „Harry Potter” a scriitoarei J.K. Rowling, 

romanul „Colț Alb” a lui Jack London, basmele „Făt-Frumos din lacrimă” a lui Mihai Eminescu, 

și „Frumoasa și Bestia” a scriitoarei franceze Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. 

Preferate de elevi sunt și romanele „Baltagul” a scriitorului Mihail Sadovenau, „Minunea” 

a scriitoarei americane R.J. Palacio, „Pinochio” a sciitorului italian Carlo Collodi, dar și 

poveștile „Pisica neagră” a scriitorului american Edgar Allan Poe și „Cei trei purceluși” a 

scriitorului englez James Halliwell-Phillipps. 

Alte povești, basme, romane, cărți preferate de elevi pot fi analizate în tabelul nr. 2. 

 

Tab. nr. 2. Poveștile preferate ale elevilor 

Povestea preferată 

 

Nr. 

 Povestea lui Harap-Alb – Ion Creangă 63 

 Cenușăreasa – Frații Grimm 19 

 Albă ca Zăpada – Frații Grimm 16 

 Punguța cu doi bani – Ion Creangă 14 

 Capra cu trei iezi – Ion Creangă 13 

 Frumoasa din Pădurea Adormită – Frații Grimm 10 

 Colț Alb – Jack London 8 

 Harry Potter - J.K. Rowling 8 

 Frumoasa și Bestia – Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve 7 

 Ursul păcălit de vulpe – Ion Creangă 7 

 Fata babei și fata moșneagului – Ion Creangă 5 

 Făt-Frumos din lacrimă – Mihai Eminescu 5 

 Fetița cu chibrituri - Hans Christian Andersen 5 

 Scufița Roșie – Frații Grimm 5 

 Prâslea cel voinic și merele de aur – Petre Ispirescu 5 

 Amintiri din copilărie – Ion Creangă 4 

 Baltagul - Mihail Sadoveanu 4 

 Crăiasa zăpezii - H.C. Andersen 4 

 Minunea - R.J. Palacio 4 

 Pinocchio – Carlo Collodi 4 
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 Pisica neagra - Edgar Allan Poe 4 

 Sarea în bucate - Petre Ispirescu 4 

 Cei trei purceluși - James Orchard Halliwell-Phillipps 3 

 Hansel și Gretel – Frații Grimm 3 

 Heidi, fetița munților – Johanna Spyri 3 

 La cireșe - Ion Creangă 3 

 Mica Sirena - Hans Christian Andersen 3 

 Micul Prinț - Antoine de Saint-Exupéry 3 

 Moara cu Noroc – Ioan Slavici 3 

 Păcală – Ion Creangă 3 

 Prietenul meu - Ioana Pârvulescu 3 

 Rapunzel – Frații Grimm 3 

 Rățușca cea urâtă – Hans Christian Andersen 3 

 Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte – Petre Ispirescu 3 

 Alice în Țara Minunilor – Lewis Caroll  2 

 D-l Goe – I.L. Caragiale 2 

 Jack și vrejul de fasole – Susanna Davidson 2 

 Muzicanții din Bremen – Frații Grimm 2 

 O poveste încâlcită – Walt Disney 2 

 Pisicile războinice – Erin Hunter 2 

 Povestea unei mama - Hans Christian Andersen 2 

 Prostia omenească – Ion Creangă 2 

 Razboiul care mi-a salvat viața – Kimberly Brubaker Bradley 2 

 Robin Hood – Henry Gilbert 2 

 Stăpânul Inelelor – J.R.R. Tolkien 2 

 Charlie și fabrica de ciocolată - Roald Dahl 1 

 Cinci pâini – Ion Creangă 1 

 Ciocârlia – Ion Agârbiceanu 1 

 Fata dinainte  - J.P. Delaney  1 

 Floarea de pe mormânt – Nicolae Batzaria 1 

 Mitul androginului – Jean Libis 1 

 Percy Jeckson -  Rick Riordan 1 

 Tu ai iubi un om ca tine? – Cristi Grosaru 1 

 A song of ice and fire – George R.R. Martin 1 

 Aleodor Împărat – Petre Ispirescu 1 

 Ali Baba și cei 40 de hoți  1 

 Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain 1 

 Aventurile unui motan călător – Hiro Arikawa 1 

 Balerina  1 

 Băiatul care vorbea cu florile – Petre Crăciun 1 

 Băiatul cu pijamale în dungi – John Boyne 1 

 Blestemul marii – Shea Ernshaw 1 

 Bunicuța hoțomană – David Walliams 1 

 Cavalerii Pardaillan – Michel Zevaco 1 
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 Călin file de poveste – Mihai Eminescu 1 

 Crăciunozaurul – Tom Fletcher 1 

 Croitorașul cel viteaz – Frații Grimm 1 

 Cum să oprești timpul - Matt Haig  1 

 Cuore, inimă de copil – Edmondo de Amicis  1 

 Dănilă Prepeleac – Ion Creangă 1 

 Doi feți cu stea în frunte – Ioan Slavici 1 

 Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu 1 

 Elevul Dima dintr-a șaptea – Mihail Drumeș 1 

 Enigma Otiliei – George Călinescu 1 

 Eu sunt Malala – Malala Yousafzai 1 

 Eu și Marley – John Grogan   1 

 Fantoma din canterville – Oscar Wilde 1 

 Fazbear Frights - Scott Cawthon 1 

 Fântâna dintre plopi – Mihail Sadoveanu 1 

 Fefeleaga – Ion Agârbiceanu 1 

 Fiica de rege care nu se sătura niciodată de smochine - Italo Calvino 1 

 For the Emperor (Pentru împărat) – Sandy Mitchell 1 

 Fram Ursul Polar – Cezar Petrescu 1 

 Frunza - Emil Gârleanu 1 

 Gașca de aur – Frații Grimm 1 

 Hachiko - Lesléa Newman 1 

 Hoțul de cărți – Markus Zusak 1 

 How Grinch stole the Christmas (Cum a furat Grinch Crăciunul) – 

Dr. Seuss 

1 

 Isadora Moon merge cu cortul – Harriet Muncaster 1 

 Înainte să te cunosc – Jojo Moyes 1 

 Însemnările unei Puștoaice – Rachel Renée Russell 1 

 Jurnalul fericirii -  Nicolae Steinhardt 1 

 Jurnalul unu puști – Jeff Kinney 1 

 Kimetsu no yaiba -  Koyoharu Gotouge 1 

 La cinci pași de tine - Rachael Lippincott; Mikki Daughtry; Tobias 

Iaconis 

1 

 La răscruce de vânturi – Emily Brontë  1 

 La scăldat – Ion Creangă 1 

 La țigănci - Mircea Eliade 1 

 Lampa lui Aladin 1 

 Lebedele - Hans Christian Andersen  1 

 Legenda Atlantidei – Christina Balit 1 

 Legenda lui Kevin – Philip Reeve; Sarah McIntyre 1 

 Lupin – Maurice Leblanc 1 

 Maitrey – Mircea Eliade 1 

 Marea albastră - Antonie de Tour 1 

 Marele Inchizitor – F. Dostoievski 1 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsbzhFlATKAyvdGnqpLanDGsJl2VKA:1655279238603&q=Rachael+Lippincott&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLrSo2N6nIVoJyTc3Ts8qzMrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxCgUlJmckpuYo-GQWFGTmJeeXlOxgZdzFzsTBCACd3aq1WwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiel5XY-674AhXRzqQKHX8eAtgQmxMoAXoECEkQAw
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsbzhFlATKAyvdGnqpLanDGsJl2VKA:1655279238603&q=Mikki+Daughtry&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLrSo2N6nIVoJw07NMCjPMLIq1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfL5ZmZnZyq4JJamZ5QUVe5gZdzFzsTBCAA1RzLKVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiel5XY-674AhXRzqQKHX8eAtgQmxMoAnoECEkQBA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsbzhFlATKAyvdGnqpLanDGsJl2VKA:1655279238603&q=Tobias+Iaconis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLrSo2N6nIVuLSz9U3yDOpqMhL0ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTKF5KflJlYrOCZmJyfl1m8g5VxFzsTByMAy3HM9FQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiel5XY-674AhXRzqQKHX8eAtgQmxMoA3oECEkQBQ
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsbzhFlATKAyvdGnqpLanDGsJl2VKA:1655279238603&q=Tobias+Iaconis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLrSo2N6nIVuLSz9U3yDOpqMhL0ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTKF5KflJlYrOCZmJyfl1m8g5VxFzsTByMAy3HM9FQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiel5XY-674AhXRzqQKHX8eAtgQmxMoA3oECEkQBQ
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsbzhFlATKAyvdGnqpLanDGsJl2VKA:1655279238603&q=Tobias+Iaconis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLrSo2N6nIVuLSz9U3yDOpqMhL0ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTKF5KflJlYrOCZmJyfl1m8g5VxFzsTByMAy3HM9FQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiel5XY-674AhXRzqQKHX8eAtgQmxMoA3oECEkQBQ
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 Mașinării infernale – Philip Reeve 1 

 Matilda și șoarecele fantomă – Roald Dahl 1 

 Mâini înzestrate – Ben Carson 1 

 Metamorfoza - Franz Kafka 1 

 Micul Cantemir și cireșul – George Bălăiță 1 

 Midnight library – Matt Heig 1 

 Minunata călătorie a lui Nils Holgersson -  Selma Lagerlöf 1 

 Motanul încălțat – Charles Perrault  1 

 Mulan – Walt Disney  1 

 Năluca - Cezar Petrescu 1 

 Neînfricată  1 

 No longer human - Dazai Osamu 1 

 Noapte nesfârșită – Agatha Christie 1 

 O moarte care nu dovedește nimic – Anton Holban 1 

 O poveste din Biblie, care ilustrează nașterea Domnului Isus 1 

 O sută unu dalmațieni – Dodie Smith 1 

 Ocolul pământului în 80 de zile – Jules Verne 1 

 Oliver Twist – Charles Dickens 1 

 Orașul fantomelor – Victoria Schwab 1 

 Paradis de împrumut – Christina Lauren 1 

 Peter Pan - J.M. Barrie  1 

 Popa Tanda - Ioan Slavici  1 

 Poveste de Crăciun – Charles Dickens 1 

 Poveste fără sfârșit – Michael Ende 1 

 Povestea Frindelului – Andrew Clements 1 

 Povestea unui om leneș - Ion Creangă 1 

 Povestirile lui Ion Creanga  1 

 Povești cu prințese  1 

 Povești din folclorul maghiar - Ursul și pisica 1 

 Prinț si cerșetor – Mark Twain 1 

 Prințesa și broscoiul 1 

 Prințul fericit - Oscar Wilde 1 

 Razboiul lumilor – Eric Brown 1 

 Regele canibalilor – Robert M. Ballantyne 1 

 Robinson Crusoe – Daniel Defoe 1 

 Rumpelstiltskin Cocoșatul 1 

 Secretul mulțumirii – Harriet Lummis Smith 1 

 Sf. Gheorghe și balaurul – Jim Forest 1 

 Singure, dar nu părăsite – Tracy Leining Craven 1 

 Sub aceeași stea – John Green 1 

 Tăietorul de lemne cinstit – Fabulele lui Esop 1 

 Take, Ianke și Cadâr – Victor Ion Popa 1 

 Un an la Oxford – Julia Whelan 1 

 Un păianjen care se crede Spiderman – Adina Popescu 1 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
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 Vânătorii de comori – James Petterson 1 

 Vânătorii de fantome – Cornelia Funke 1 

 Viața lui Dante – Giovanni Boccaccio 1 

 Vinland Saga – Makoto Yukimuro 1 

 Vizita – I.L. Caragiale 1 

 Vulpea și cocoșul 1 

 Winnetou în Valea Morții – Carl May 1 

 Zâna Zorilor – Ioan Slavici 1 

 

Elevii au propus în total 284 de cărți preferate. Majoritatea sunt cărți pentru adolescenți sau 

pentru copii, din literatura română sau din cea universală, scrise de scriitori contemporani sau de 

scriitori clasici, celebri pentru perioada în care au trăit. 

În topul cărților preferate de elevii chestionați se numără: seria „Herry Potter” a scriitoarei 

J.K. Rowling, menționată de 29 de elevi și cărțile de povești și amintiri ale scriitorului Ion 

Creangă, menționate de 21 de elevi.  

Printre cărțile preferate de un număr mai mare de elevi se numără și următoarele: „Colț 

Alb” a lui Jack London, „Jurnalul unui puști” scrisă de Jeff Kinney, „Minunea”  a lui R.J. 

Palacio, „Tată bogat, tată sărac” scrisă de Robert T. Kiyosaki, „Zece negri mititei” a Agathei 

Christie, „Sub aceeși stea” scrisă de John Green, „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, „Pacienta 

tăcută” a lui Alex Michaelides, dar și altele. (a se vedea tabelul nr. 3) 

 

 

Tab. nr. 3. Cărțile preferate ale elevilor 

Cartea preferată 

 

Nr. 

 Harry Potter - J.K. Rowling  29 

 Poveşti, povestiri şi amintiri din copilărie -  Ion Creangă 21 

 Colț Alb - Jack London 12 

 Jurnalul unui puști - Jeff Kinney 10 

 Minunea  - R.J. Palacio 7 

 Tată bogat, tată sărac - Robert T. Kiyosaki 7 

 Zece negri mititei - Agatha Christie 7 

 Sub aceeși stea - John Green 6 

 Baltagul - Mihail Sadoveanu 5 

 Pacienta tăcută -Alex Michaelides 5 

 Baiatul cu pijamale în dungi – John Boyne 4 

 Fluturi- Irina Binder 4 

 Hoţul de cărţi - Markus Zusak 4 

 Matilda - Roald Dahl 4 

 Olguța și un bunic de milioane - Alex Moldovan 4 

 Pisicile Războinice - Erin Hunter 4 

 Războiul care mi-a salvat viața - Kimberly Brubaker Bradley 4 

 Totul se termină cu noi  - Colleen Hoover 4 

 After - Anna Todd 3 

 Arta subtilă a nepăsării - Mark Manson  3 
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 Călărețul de aramă - Paullina Simons 3 

 Cei trei muschetari - Alexandre Dumas 3 

 Charlie și fabrica de ciocolata - Roald Dahl 3 

 Cuore, inimă de copil - Edmondo de Amicis 3 

 Dune - Frank Herbert  3 

 Ion - Liviu Rebreanu 3 

 Iubirea care a rupt lumea în două - Emily Henry 3 

 Moara  cu Noroc - Ioan Slavici  3 

 Verity - Colleen Hoover 3 

 Zâmbește - Raina Telgemeier 3 

 1984  - George Orwell 2 

 Aceasta este povestea noastră – Ashley Elston 2 

 Acolo unde cântă racii - Delia Owen 2 

 Amandoi mor la sfârșit – Adam Silvera 2 

 Atomic Habits - James Clear 2 

 Biblia 2 

 Cavalerii Pardaillan – Michel Zevaco 2 

 Călătorie spre Centrul Pământului – Jules Verne 2 

 Căutând-o pe Alaska – John Green 2 

 Clubul de pe 5th Avenue - Candace Bushnell  2 

 Elias și spioana cărturarilor – Sabaa Tahir 2 

 Eu sunt Malala – Malala Yousafzai 2 

 George și cheia secretă a universului – Christophe Galfard; 

Lucy Hawking; Stephen Hawking 

2 

 Hobbitul - J.R.R Tolkien 2 

 Hronicul și cântecul vârstelor - Lucian Blaga  2 

 Insula Roboților – Peter Brown 2 

 Jane Eyre - Charlotte Bronte  2 

 Legendele Olimpului - Alexandru Mitru 2 

 Lista de dorințe – Anna Bell 2 

 Mătușica îngrozitoare - David Williams 2 

 Micul Prinț - Antoine de Saint-Exupéry 2 

 Moromeții – Marin Preda 2 

 Oscar și Tanti Roz -  Eric-Emmanuel Schmitt 2 

 Pe aripile vântului - Margaret Mitchell 2 

 Printre tonuri cenușii - Ruta Sepetys 2 

 Prințul nemilos - Holly Black 2 

 Robinson Crusoe -  Daniel Defoe 2 

 Să nu spui niciodată pentru totdeauna - Jennifer Armentrout 2 

 Shiloh - Phyllis Reynolds Naylor. 2 

 Singur pe lume  - Hector Malot 2 

 Stăpânul Inelelelor - J. R. Tolkien 2 

 Tom Sawyer - Mark Twain 2 

 Trilogia „Legenda”, „Geniul” și „Campionul”  - Marie Lu 2 
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 Vânătorii de fantome – Cornelia Funke 2 

 15 zile fără internet – Sophie Rigal-Goulard 1 

 20 000 de leghe sub mări - Jules Verne  1 

 365 de zile – Blaka Lipińska 1 

 A 16-a lună – Kami Garcia; Margaret Stohl 1 

 A doua șansă - Christine Riccio  1 

 A lasting treasure  - Cally Hughes 1 

 A song of  Ice and Fire - George R.R. Martin 1 

 Cărți scrise de Nicola Yoon 1 

 Acum sunt normală - Holly Bourne 1 

 Acum și aici - Osho 1 

 Adolf  H. două vieți - Erich Emmanuel Schmitt 1 

 Agonie și extaz – Irvin Stone 1 

 Al nostru este cerul - Luke Allnutt 1 

 Alchimistul - Paul Coelho 1 

 Aleea cu licurici  - Kristin Hannah 1 

 Alice în țara minunilor – Lewis Caroll 1 

 Amazing Fantasy – Stan Lee 1 

 Amuleta  - Kazu Kibuischi 1 

 Anna Karenina - Lev Tolstoi 1 

 Anotimpul Albinelor  - Lindsay Eagar 1 

 Arta de a te iubi - Cristian Stan  1 

 Arta negocierii - Chriss Voss și Tahl Raz 1 

 Arta visării - Lucy Keating  1 

 Minunata călătorie a lui Nils Holgersson -  Selma Lagerlöf 1 

 Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain 1 

 Băiatul miliardar – David Walliams 1 

 Balerina  1 

 Basme – Frații Grimm 1 

 Batrânul din lună - Grace Lin 1 

 Băiatul cu rochie – David Walliams 1 

 Bărbați care urăsc femeile - Stieg Larsson  1 

 Biblioteca de la miezul nopții – Matt Haig 1 

 Biletul de loterie  - Mychael Bryrne  1 

 Biserica neagră - Anatol E. Baconsky 1 

 Black Beauty  - Anna Sewell 1 

 Bluestar’s prophecy -  Erin Hunter 1 

 Bunicuța hoțomană – David Walliams 1 

 Cadavrul din bibliotecă – Agatha Christie 1 

 Calea spre succes – Napoleon Hill 1 

 Casa strâmbă - Agatha Christie 1 

 Cădere liberă - Jessica Barry 1 

 Călători cu zori de zi din seria de cărți „Cronicile din Narnia” - 

C.S.Lewis 

1 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
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 Călătoria pelerinului - John Bunyan 1 

 Ce se întâmplă cu noi? - Huntley Fitzpatrick 1 

 Cei cinci purceluși - Agatha Christie 1 

 Cei doi teribili – Jory John; Mac Barnett 1 

 Cei trei purceluși - James Orchard Halliwell-Phillipps 1 

 Central Park - Guillaume Musso 1 

 Charlie și marele ascensor de sticlă  - Roald Dahl 1 

 Chiar și îngerii cad – Sandra Brown 1 

 Cinci pași spre o viață mai bună – Vasil Ralchev; Georgi A. 

Dimitrov 

1 

 Cismigiu & Comp  - George Bajenaru 1 

 Coliba unchiului Tom - Harriet Beecher Stowe 1 

 Conspirația - Dan Brown  1 

 Convenience  Store Woman - Sayaka Murata  1 

 Copacul cu 26 de etaje – Andy Griffiths 1 

 Crăciunozaurul – Tom Fletcher 1 

 Crimă din Mesopotamia – Agatha Christie 1 

 Cum să oprești timpul -  Matt Haig 1 

 Cum să spânzuri o vrăjitoare - Adriana Mather 1 

 Dama cu camelii – Alexandre Dumas 1 

 Darul lui Jonas - Lois Lowry 1 

 De veghe în lanul de secară – J.D. Salinger 1 

 Destine la limită – Katie McGarry 1 

 Dexter, vol.1 - Jeff Lindsay 1 

 Directorul școlii mele este un șobolan-vampir -  Pamela 

Butchart 

1 

 Divergent - Veronica Roth 1 

 Divina Comedie – Dante Alighieri 1 

 Dolores Claiborne - Stephen King 1 

 Domnișoara Miau - Annie M.G. Schmidt. 1 

 Douăzeci de mii de leghe sub mări – Jules Verne 1 

 Drumul unui câine către casă – W. Bruce Cameron 1 

 După ce te-am pierdut - Jojo Moyes  1 

 El dia que se perdio la cordura - Javier Castillo 1 

 Elantris - Brandon Sanderson 1 

 Elevul Dima dintr-a șaptea - Mihail Drumeș  1 

 Enigma Otiliei – George Călinescu 1 

 Evadare de la Auschwitz - Joel C. Rosenberg 1 

 Fata din tren -  Paula Hawkins 1 

 Fazbear Frights: Into The Pit – Scott Cawtton; Elley Cooper 1 

 Fă-mi placerea și crapă - James Hadley Chase 1 

 Ferma Animalelor - George Orwell 1 

 Fetița căreia nu-i plăcea numele său - Elif Shafak 1 

 Fetița din scrisoare - Emily Gunnis 1 
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 Fire Force - Atsushi Ōkubo 1 

 Flori pentru Algernon – Daniel Keyes 1 

 Flux. Psihologia fericirii – Mihaly Csikszentmihalyi 1 

 Frații Karamazov – F.M. Dostoievski 1 

 From blood and ash (Din sânge și cenușă) - Jennifer L. 

Armentrout 

1 

 Fundația – Isaac Asimov 1 

 Gândește și vei fi bogat – Napoleon Hill 1 

 Gânduri către sine însuși - Marcus Aurelius  1 

 Geneaologia moralei - Friedrich Nietzsche 1 

 Ghici ce-i în cutie? - M.J. Arlidge 1 

 Grădina fermecată – Sarah Addison Allen 1 

 Hanul Ancuței – Mihail Sadoveanu 1 

 Heidi, fetița munților -  Johanna Spyri 1 

 Wolf  Hollow – Lauren Wolk 1 

 Horia, mândru împărat - Ion Margineanu 1 

 Hoțul - Megan Whalen Turner 1 

 I still believe – Jaramy Camp 1 

 Iliada și Odiseea - Homer 1 

 Inamicul este egoul - Ryan Holiday 1 

 Inimă cu cheiță – Peter Bunzl 1 

 Institutul - Stephen King 1 

 Insula delfinilor albaștri – Scott O'Dell 1 

 Isadora moon merge la școală – Harriet Muncaster 1 

 Istoria Secretă - Donna Tartt 1 

 It  - Stephen King 1 

 Izzy cea creativă - Terri Libenson 1 

 Însemnările unei puștoaice – Rachel Renee Russell 1 

 JoJo's Bizarre Adventure - Hirohiko Araki 1 

 Jurnalul fericirii - Nicolae Steinhardt 1 

 Jurnalul unui Adam - Bogdan Marcu 1 

 Jurnalul unui adolescent timid – Stephen Chbosky 1 

 La Medeleni  - Ionel Teodoreanu 1 

 La Nord de noi înșine - Radu Tudoran 1 

 La răscruce de vânturi - E. Bronte 1 

 Limbajul trupului  - Tonya Reiman 1 

 Lovitură fatală – Vince Flynn 1 

 Arsene Lupin – Maurice Leblanc 1 

 Magnus Chase și zeii din Asgard - Rick Riordan 1 

 Mai presus de toate - Eric Knight 1 

 Manga „Fullmatad Alchemist” 1 

 Manga de la attack on tittan 1 

 Manga „Vinland Saga” – Makoto Yukimuro  1 

 Marea evadare din canal – Chris Mould  1 
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 Marele Uriaş prietenos – Roald Dahl 1 

 Martora - Nora Robberts 1 

 Materiile întunecate  - Philip Pullman 1 

 Memoriile unui motan călător - Hiro Arikawa 1 

 Mesaj pentru Ella - Kelly Oram 1 

 Metro 2033 - Dimitri Gluhovski 1 

 Mgicianul - John Fowles 1 

 Milk & honey - Rupi Kaur 1 

 Minciunile lui Locke Lamora - Scott Lynch 1 

 Minți geniale - Gordon Korman  1 

 Mireasa trasă la sorți - Karen Witemeyer 1 

 Misery - Stephen King 1 

 Mata Hari: misterele dansatoarei-spion  - Enrique Gomez 

Carrillo 

1 

 Misterul din pădure  - Patricia St.John 1 

 Moara lui Califar - Gala Galaction 1 

 Moartea vine ca un sfârșit - Agatha Christie 1 

 Neadaptații magici – Neil Patrick Harris 1 

 Neiertătorul - Matthew Jobin 1 

 They both die at the end – Adam Silvera 1 

 No longer human - Osamu Dazai 1 

 Noaptea despărțirii - Jennifer A. Nielsen  1 

 Noaptea nesfârșită – Agatha Christie 1 

 Notre-Dame de Paris – Victor Hugo 1 

 Nu ne vom despărți niciodată - Emiko Jean 1 

 Nu totul se învârte în jurul meu - Max Lucado 1 

 Numără stelele - Lois Lowry  1 

 O moarte care nu dovedește nimic - Anton Holban  1 

 Ocolul Pământului în 80 de zile - Jules Verne 1 

 Omul de castane - Soren Sveistrup 1 

 Omul din castelul înalt –Philip K. Dick 1 

 Omul invizibil - H.G. Wells 1 

 Orașul fantomelor  - Victoria Schwab 1 

 Pana de automobil – Friedrich Durrenmatt 1 

 Pe cuvânt de șoricel - James Patterson; Chris Grabenstein 1 

 Percy Jackson și Olimpienii - Rick Riordan 1 

 Pictează vântul - Pam Muñoz Ryan 1 

 Pilotând în ploaie. Viața mea de cățel  - Garth Stein 1 

 Planeta Maimuțelor - Pierre Boulle 1 

 Poarta Timpului – Ulysses Moore 1 

 Poate ar fi bine să discuți cu cineva - Lori Gottlieb 1 

 Povestea Ellei - Gail Carson Levine  1 

 Povestea mea - Michel Obama  1 

 Povestitoarea  - Lucy Maud Montgomery 1 



86 
 

 Povești la telefon - Gianni Rodari 1 

 Principele – Niccolo Machiavelli 1 

 Prizonierul B-3087- Alan Gratz 1 

 Razboi și Pace -  Lev Tolstoi 1 

 Războiul Lumilor – Eric Brown 1 

 Red, White and Royal Blue - Casey McQuiston 1 

 Regatul spinilor și al trandafirilor – Sarah J. Maas 1 

 Regina roșie - Victoria Aveyard 1 

 Rivalele – Janne Mackin  1 

 Riverdale  - Micol Ostow 1 

 Romanul adolescentului miop - Mircea Eliade  1 

 Samurai. Război și onoare în Japonia medievală – Pamela S. 

Turner 

1 

 Scârții -Tom Fletcher 1 

 Scufița roșie – Frații Grimm 1 

 Secretele succesului – Dale Carnegie 1 

 Six of crows -  Leigh Bardugo 1 

 Steaua Diavolului - Jo Nesbo 1 

 Sticletele - Donna Tartt 1 

 The way of kings – Brandon Sanderson 1 

 Summer lost - Ally Condie 1 

 Sutana Kosem – Asli Eke 1 

 Școală pentru bine și rău –Soman Chainani 1 

 Tabăra - Louis Sachar 1 

 Tatăl celuilalt copil - Parinoush Saniee 1 

 Tărâmul poveștilor. Vraja dorințelor - Chris Colfer 1 

 Tema pentru acasa - Nicolae Dabija 1 

 The Infernal Divices - Cassandra Claire 1 

 The invisible life of Addie LaRue - V. E. Schwab  1 

 Timm Thaler sau râsul vândut – James Krüss 1 

 Toate drepturile rezervate - Gregory Scott Katsoulis 1 

 Minunata lume a lui Tom Gates  - Liz Pichon 1 

 Trandafirii din Mexic – Pam Munoz Ryan 1 

 Trei coroane întunecate - Kendare Blacke 1 

 Tronul de Cleștar – Sarha J. Mass 1 

 Tu ai iubi un om ca tine? – Cristi Grosaru 1 

 Tunetul - Neal Shusterman  1 

 Uciderea comandorului - Haruki Murakami 1 

 Ugly love. Despre fața urâtă a iubirii – Coolleen Hoover 1 

 Umbrele care ne despart – Tricia Levenseller 1 

 Unul dintre noi minte - Karen M. McManus 1 

 Vacanță în Florența - Jenna Evans Welch 1 

 Vânătorii de comori  - James Patterson; Chris Grabenstein 1 

 Viața secretă a albinelor  - Sue Monk Kidd 1 
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 Viseptol  -  Geogre Vasilievici 1 

 Vraja oaselor sub clar de lună - Kathery Purdy 1 

 Vrajitoarele  - Roald Dahl 1 

 Vrăjitorul din Oz -  L. Frank Baum 1 

 Warcross – Marie Lu 1 

 Winnetou - Karl May 1 

 Zorro – Isabel Allende 1 

 

Răspunsurile primite la întrebarea „Care este scriitorul tău preferat?” sunt foarte variate, 

fiind menționați 148 de scriitori pe care elevii îi preferă. 

Cel mai preferat scriitor este Ion Creangă, fiind menționat de 71 dintre elevi, urmat de 

Mihai Eminescu, menționate de 58 de elevi. Pe locul trei se situează scriitoarea britanică J.K. 

Rowling cunoscută pentru seria „Herry Potter”. 

Alți scriitori preferați de un număr mai mare de elevi sunt Adriana Mather, Roald Dahl, 

Stephan King, Coleen Hoover, Jules Verne, I.L. Caragiale, John Green, Irina Binder, Liviu 

Rebreanu, Mark Twain, dar și mulți alții, care pot fi analizați îm tabelul numărul 4. 

 

Tab. nr. 4. Scriitorii preferați de elevi 

Scriitorul Nr. 

Ion  Creangă 71 

Mihai Eminescu  58 

J. K. Rowling 22 

Adriana Mather 14 

Roald Dahl 14 

Stephan King  14 

Coleen Hoover  12 

Jules Verne 11 

I.L. Caragiale 9 

John Green 7 

Irina Binder 5 

Liviu Rebreanu 5 

Mark Twain 5 

Anna Todd 4 

Jeff  Kinney 4 

Lucian Blaga 4 

Mircea Eliade 4 

Robert Kiyosaki 4 

David Walliams 3 

F. M. Dostoievski  3 

Frații Grimm 3 

Kristin Hannah 3 

Mihail Sadoveanu 3 

Philip Pullman 3 

Rick Riordan 3 

Sara J. Mass 3 
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Tudor Arghezi 3 

Alex Michaelides 2 

Ana Blandiana  2 

Anna Bell 2 

Ashley Elston 2 

C. S. Lewis 2 

Cassandra Claire 2 

Erin Hunter 2 

Guillaume Musso 2 

Hans Christean Andersen 2 

Haruki Murakami 2 

Hector Malot 2 

Jack London 2 

Jane Austen 2 

Karl May 2 

R J Palacio 2 

Ruta Sepetys 2 

Stan Lee 2 

A. Stephanie  1 

Akira Tonyara 1 

Alan Gratz 1 

Alex Moldovan 1 

Alexandru Mitru 1 

Alice Oseman 1 

Anne Brontē 1 

Arthur 1 

Bogdan Marcu 1 

Brandon Sanderson 1 

Brigid Kemmerer  1 

Cal Newport 1 

Charles Dickens 1 

Charlotte Bronte 1 

Christine Riccio 1 

Connie Glynn 1 

Constantin Damian 1 

Cristian Stan  1 

Cristina Chiperi 1 

Dan Brown 1 

Daniel Defoe 1 

Dhonielle Clayton 1 

Dinah Jefferies 1 

Donna Tartt 1 

Edgar Allan Poe 1 

Ellen Baskin 1 
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Enrique Gomez Carrillo 1 

Erich Emmanuel Schmitt 1 

Erich Maria Remarque 1 

Ernest Hemingway  1 

Friedrich Nietzsche 1 

Garth Stein 1 

Gellu Naum  1 

George Bacovia  1 

George Orwell 1 

George R.R. Martin 1 

H.G. Wells 1 

Harriet Muncaster 1 

Hirohiko Araki 1 

Hiromu Arakawa  1 

Holly Black 1 

Ioan Slavici  1 

Ioana Pârvulescu 1 

Irving Stone 1 

J.R.R. Tolkien 1 

Jacqueline Davies 1 

James Dashner 1 

James Patterson 1 

Janette Oke  1 

Jenn Bennett 1 

Jennifer L. Armentrout 1 

Jennifer Lynn Barnes  1 

Joel Dicker 1 

John Boyne 1 

Jojo Moyes 1 

Karen Mc Manus 1 

Karen Witemeyer 1 

Kate Elizabeth 1 

Katie McGarry 1 

Kimberly Brubaker Bradley 1 

L. Frank Baum 1 

Laini Taylor  1 

Leigh Bardugo 1 

Lisa Jane Smith 1 

Lovecraft 1 

Makenzie Campbell 1 

Malala Yousafzai 1 

Margret Atwood 1 

Marie Lu 1 

Masashi Kishimoto 1 
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Matthew Jobin 1 

Micheal Ende 1 

Michel Zevaco 1 

Mihail Drumeș 1 

Mihaly Csikszentmihalyi 1 

Naomi Novik 1 

Napoleon Hill 1 

Neil Gaiman 1 

Nicola Yoon  1 

Nicolae Dabija 1 

Nikos Kazantzakis 1 

Nora Robberts 1 

Osamu Dazai 1 

Osho 1 

Pam Munoz Ryan 1 

Paul Petre 1 

Paullina Simons 1 

Philippa Pearce 1 

Rainbow Rowell 1 

Ray Bradbury 1 

Rebecca Stead 1 

Rudyard Kipling 1 

Rupi Kaur 1 

Sandra Brown 1 

Shea Ernshaw 1 

Soren Sveistrup 1 

Stieg Larsson 1 

Sven Hassel 1 

Taylor Jenkins Reid 1 

Tudor Ganea 1 

Ulyses Moore 1 

Umberto Eco 1 

Victor Hugo 1 

Vince Flying  1 

 

Marea majoritate a elevilor preferă să se identifice cu personajele pozitive din cărțile citite 

și doar câțiva au optat pentru personaje negative. 

Sunt preferate personajele cu o personalitate puternică, neînfricate, curajoase, istețe, care 

sunt ambițioase și luptă pentru a-și atinge țelurile propuse. De asemenea, elevii preferă 

personajele inteligente, bune, iubitoare, sensibile, grijulii, harnice, amuzante, prietenoase, 

respectuoase, care manifestă blândețe, calm, încredere de sine, care au spirit de echipă, sunt pline 

de viață, mulțumite, fericite și optimiste. 

Motivele pentru care elevii se identifica cu anumite personaje sunt numeroase, redăm în 

continuare o selecție a motivelor invocate de elevi: „deoarece personalitățile noastre se 

aseamănă”, „îmi place să ajut oamenii la fel ca și ea”, „pentru că îmi place să călătoresc”, „îmi 
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place să citesc la fel ca și ea”, „deoarece este la fel de curios ca și mine”, „avem aceleași 

pasiuni”, „arătăm aproape la fel”, „are o personalitate mai timidă și indecisă, care mă 

reprezintă”, „deoarece este o femeie foarte grațioasă, dar în același timp și foarte periculoasă”, 

„stările mele sufletești sunt asemenătoare cu ale lui...”, „avem în comun pasiunea pentru muncă 

și iubirea față de oameni”, dar și altele asemănătoare. 

Sunt elevi care atunci când citesc le place să se pună în pielea tuturor personajelor din 

carte, sunt elevi care se regăsesc câte puțin în pielea fiecărui personaj întâlnit, dar sunt și elevi 

care au menționat că nu se pot identifica cu nici un personaj. 

Personajele cele mai îndrăgite de elevi sunt Harap Alb, Nică (Ion Creangă), Albă ca 

Zăpada, Hermione Granger din seria „Herry Potter”, Cenușăreasa, Rapunzel, Prâslea cel Voinic, 

Belle din „Frumoasa și Bestia”, Mircea din „Romanul adolescentului miop”, Harry Potter, 

Matilda, Vitoria Lipan din romanul „Baltagul”, dar și altele, care pot fi studiate în tabelul 

numărul 5. 

 

Tab. nr. 5. Cu ce personaj te-ai identifica și de ce? 

Numele personajului și motivul identificării cu el 

 

 Ada, deoarece avea o personalitate simplă; 

 Aelin din seria „Tronul de Cleștar”, deoarece personalitatea noastră seamănă și aș 

reacționa la fel în anumite situații; 

 Agatha din „Școală pentru bine și rău” deoarece e singuratică, dar e o persoană cumsecade; 

 Albă ca Zăpada (5); 

 Albă ca Zăpada deoarece era o fată blândă și miloasă; 

 Albă ca Zăpada pentru că îmi place să ajut omanenii la fel ca ea; 

 Albă ca Zăpada, deoarece mă regăsesc în finețea ei și în faptul că am o culoare la ten foarte 

deschisă;  

 Albă ca Zăpada, deoarece sunt o fire dinamică și iubitoare la fel ca acest personaj; 

 Albă ca Zăpada deoarece este bună, iubitoare și harnică; 

 Albă ca Zăpada, deoarece îi plăceau animalele, vedea binele în oameni și cânta; 

 Alice din „Cădere Liberă” pentru că sunt curajoasă și creativă; 

 Alice din „Pârâul Fermecat” de Lynn Austin pentru că folosește cuvinte poetice, iar eu de 

asemenea; 

 Alicia; 

 Alioșa, datorită analizei profunde; 

 America Singer din seria „Alegerea”, deoarce amândouă suntem două fete independente și 

puternice; 

 Anastasia Steele; 

 Anda din cartea „Scrisoare de dragoste” deoarece are o personalitate puternică, 

convingătoare și este o fire puternică;  

 Anne de la Green Gables; 

 Anne din „Anne de la Green Gables” de Lucy Maud Montgomery pentru că am imaginație 

bogată ca și ea; 

 Anne Frank - luptă să își exprime ideile și lasă în urma ei o istorie privită prin ochii unor 

copii; 

 Annemarie din „Numără stelele” pentru curajul și perseverența ei;  

 Anton Lupan din „Toate pânzele sus” pentru că este determinat și hotărât; 

 Ares; 
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 Aș vrea să fiu Domnișoara Miau; 

 Aurora/ Prințesa Adormită deoarece iubește natura și doarme; 

 Balerina pentru că are un caracter puternic, este ambițioasă și reușește să devină ce își 

dorește; 

 Balerina pentru că este capabilă să-și urmeze visul și este ambițioasă;  

  Băiețelul din „Odiseea lui Ollie”, seamănă cu mine de când eram mică pentru că și el avea 

un prieten imaginar; 

 Beck fiindcă îi place să descopere lucruri noi; 

 Belle din „Frumoasa și Bestia”; 

 Belle din „Frumoasa și Bestia” deoarece și eu sunt încăpățânată; 

 Belle din „Frumoasa și Bestia”, deoarece îmi place să citesc; 

 Belle din „Frumoasa și Bestia”, deoarece nu mă consider o persoană care se oprește la 

aspectul fizic, îmi place să citesc și să mă educ și încerc să am grijă de persoanele din jur; 

 Belle, deoarece mă consider curajoasă și îmi iubesc familia; 

 Belle; 

 Billy Dunne din „Disey Jones and the Six” din cauza caracterului lui puternic; 

 Brian din „Doi ani de vacanță” pentru că îmi place să călătoresc;  

 Capra  din „Capra cu 3 iezi”, mereu am grijă de restul; 

 Caroline, deoarece este la fel de curioasă ca și mine; 

 Cassidy Blake deoarece și mie îmi plac foarte mult aventurile și mi-ar plăcea să am un 

prieten........fantomă; 

 Cavalerul Pardaillan; 

 Căpitanul Isac; 

 Căpitanul Nemo din „20.000 de leghe sub mări” pentru că era inventator, explorator şi 

aventurier; 

 Când citesc ceva îmi place să mă pun în pielea tuturor personajelor; 

 Cedar – „Summer lost”. Ambele avem aceleași pasiuni; 

 Cei trei purceluși; 

 Cel mai bine m-am identificat cu un personaj dintr-o carte de dezvoltare personală pentru 

că acțiunile din viața personajului semănau cu ale mele; 

 Cel mai mult am simțit că m-am identificat cu Merida din „Art of the Brave”, deoarece 

arătăm aproape la fel; 

 Cel mai mult m-am regăsit în personajul ,,Matilda" deoarece și mie îmi place foarte mult 

cititul; 

 Cele bune, deoarece îmi place sa văd binele înaintea oricărui rău; 

 Cenușăreasa - deoarece, câteodată, atunci când multe persoane mă presează cu tot felul de 

sarcini, mă simt la fel ca acest personaj;  

 Cenușăreasa - este un personaj puternic; 

 Cenușăreasa deoarece are o personalitate mai timidă și indecisă, care mă reprezintă; 

 Cenușăreasa deoarece sunt harnică;  

 Cenușăreasa pentru că sunt modestă; 

 Cenușăreasa, deoarece iubesc animalele, la fel ca ea; 

 Cenușăreasa, deoarece îmi place să muncesc și sunt modestă; 

 Cenușăreasa; 

 Christian din „Călătoria pelerinului”; 

 Citra din „Secera”, fiindcă era puternică, retrasă și foarte curioasă. Cu un spirit de 
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conducătoare excelent; 

 Clara; 

 Clementina din cartea „Eroina Clementina”; 

 Colț Alb deoarece pe lângă că era foarte solicitat punea accent și pe antrenament; 

 Colț Alb; 

 Cred că m-aș identifica ca fiind unul dintre animalele fantastice din povești; 

 Cu cele care mereu luptă pentru adevăr;  

 Cu dansatoarea-spion pentru că este o femeie foarte grațioasă, dar în același timp și foarte 

periculoasă;  

 Cu fata împăratului Roșu (4); 

 Cu frumoasa adormită; 

 Cu omul de tinichea deoarece el este un personaj bun; 

 Cu personajul bun din orice poveste; 

 Cu personajul principal din „Cum să spânzuri o vrăjitoare” pentru că e curioasă și 

neînfricată; 

 Cu personajul principal din cartea „Dumnezeu călătorește întodeauna incognito”; 

 Cu peștișorul din Mica Sirenă, deoarece cred că ambii suntem blânzi și grijulii; 

 Cu super girl deoarece sunt un om bun și am grijă de cei din jur; 

 Cu toate că este o poveste pentru copii și cam învechită, mereu am crezut că mă asemăn cu 

Rapunzel deoarece și eu eram fascinată de lume și felul în care funcționează aceasta; 

 Cuore; 

 Dănuț din „La Medeleni” datorită faptului că și eu sunt foarte copilăros; 

 Dănuț din romanul „La Medeleni” deoarece stările mele sufletești sunt asemănătoare cu 

cele ale lui Dănuț descrise în carte; 

 Denny, chiar dacă e barbat, avem în comun pasiunea pentru mașini și iubirea față de 

animale; 

 Din povestea „Cenușăreasa”, m-am identificat cu personajul principal, deoarece 

Cenușăreasa era harnică, bună și calmă, în ciuda a tot ceea ce pățea;  

 Din poveștile, basmele, romanele...citite, m-aș identifica cu Hoțul de cărți din cartea „Hoțul 

de cărți” pentru că ține la prietenii ei; 

 Domnișoara  Honey pentru că aș ajuta o persoană când ar avea nevoie; 

 Dr. Lemuel Gulliver din „Călătoriile lui Gulliver” de Jonathan Swift; 

 Draco Malfoy, mă identific cu el din cauza caracterului, era foarte arogant și plin de sine; 

 După părerea mea, m-aș identifica cu Ben Parish, deoarece este determinat să își atingă 

scopurile; 

 Edward din „Fullmetal Alchemist”; 

 Elinor Dashwood din romanul „Rațiune și simțire” de Jane Austen este personajul cu care 

m-aș identifica, aceasta fiind rațională, simțind o dragoste profundă față de familie și fiind 

devotată față de logodnicul ei; 

 Ella din ,,Eu și mami zâna”; 

 Ella din „Mesaj pentru Ella” deoarece avem aceeași personalitate; 

 Elsa din „Frozen”, deoarece îmi place zăpada; 

 Emika Chan deoarece și mie îmi plac jocurile video; 

 Emily Fields; 

 Eragon, tânăr neînțeles; 

 Esperanza, deoarece la fel ca ea reușesc să mă adaptez aproape oricărei situații; 
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 Estera, din Biblie - deoarece sunt stăruitoare și credincioasă în lucrurile pe care le fac; 

 Eu aș dori să fiu Violet din cartea „O serie de întâmplări nefericite”; 

 Eu aș fi Bell pentru că am răbdare și ofer mereu o a doua șansă; 

 Eu aș vrea sa mă asemăn cu Cenușăreasa deoarece este o fată foarte frumoasă, harnică și 

bună la suflet; 

 Eu consider că m-aș asemăna cu naratorul-personaj din „Cismigiu et Comp.”, deoarece 

ambii suntem adolescenți, astfel avem interese și probleme asemănătoare precum școala, 

prietenii, familia etc. De asemenea, ambii citim foarte mult, iubind lectura și cărțile, intrând 

într-un alt univers odată ce începem să citim; 

 Eu consider că mă asemăn cu Albă ca Zapada deoarece ea este blândă și are un suflet bun; 

 Eu cred că m-aș identifica cu personajul principal din cartea însemnările unei puștoaice 

deoarece avem vieți asemănătoare; 

 Eu cred că mă indentific cu Draco Malfoi din seria „Harry Potter” deoarece mă regăsesc 

mult în personaj prin atitudine și personalitate;  

 Eu m-am identificat cu Sadie din „Cronicile familiei Kane” pentru că ne plac aceleași 

lucruri; 

 Eu m-am identificat mult cu personajul Miryem din cartea „Spinning Silver” de Naomi 

Novik, ea putând să găsească o soluție pentru toate problemele sale, chiar și în situații mai 

dificile; 

 Eu m-aș identifica cu Dima, din carea „Elevul Dima dintr-a șaptea” deoarece și eu acum la 

fel ca Dima mă aflu la vârsta adolescenței și vreau să-mi îndeplinesc toate visele; 

 Eu m-aș identifica cu Miles, un personaj care își face ușor prieteni și este amuzant; 

 Eu m-aș identifica cu Olguța deoarece cred că mă reprezintă prin calitățile ei și prin 

naivitate; 

 Eu m-aș identifica cu personajul Felix din „Enigma Otiliei” deoarece sunt independent și 

am aspirații mari și sunt ambițios; 

 Eu m-aș identifica cu Yanek din romanul ,,Prizonierul B-3087”, deoarece își iubea mult 

familia; 

 Eu m-aş indentifica cu  personajul Nor deoarece era mereu curios și aventuros; 

 Eu m-aș potrivi cu băiatul din jurnalul unui puști; 

 Eu mă asemăn cu Barbie, deoarece îmi place să ajut oamenii și am mereu simțul umorului; 

 Eu mă asemăn cu Oscar din „Oscar și Tanti Roz” pentrucă dă dovadă de curaj; 

 Eu mă identific cu personajul Billy deoarece sunt la fel de curajoasă și dornică să învăț 

lucruri noi; 

 Eu mă identific cu personajul Catherine, protagonista romanului „La răscruce de vânturi”, 

datorită încăpățânării și ambiției pe care le „împărțim”; 

 Eu mă potrivesc cu Jonas din „Darul lui Jonas”, deoarece și eu am curiozitatea de a 

cunoaște lucrurile care sunt ascunse; 

 Fantoma din seria de cărți „Născuți din ceață” deoarece el e retras și calm; 

 Fata harnică a moșneagului; 

 Fata moșneagului din povestea „Fata babei și fata moșneagului” deoarece mereu tind să 

duc lucrul la bun sfârșit; 

 Fayre, datorită ambiției; 

 Făt-Frumos pentru că sunt curajos; 

 Făt-Frumos; 

 Felix din „Enigma Otiliei”, elev ambițios; 

 Fetița cu chibriturile mă reprezintă destul de bine. Poate pentru simplitate și iubire; 
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 Fiul Cavalerului de Pardaillan; 

 Flămânzilă, deoarece îmi este mereu foame; 

 Flămânzilă; 

 Fred din cartea „Exploratorul”; 

 Frumoasa adormită; 

 Frumoasa din pădurea adormită pentru că îmi place să dorm sau Dexter deoarece îmi plac 

crimele; 

 Frumoasa din pădurea adormită; 

 Gandalf cel Sur deoarece este un mag și sunt pasionat de magi (vrajitori); 

 Gheorgiță personajul din romanul scris de Mihail Sadoveanu „Baltagul” pentru că și eu 

sunt la fel de curajos cum a fost el;  

 Ghiorghiță din „Baltagul” pentru experiența parcursă; 

 Goe; 

 Greg din „Jurnalul unui puști”; 

 Greg Heffley deoarece este timid dar și amuzant;  

 Greuceanu  

 Guguță din „Guguță și prietenii săi”; 

 Hades sau Anubis; 

 Hannah din „Lies like wildfire” de Jennifer Lynn Alvarez pentru că este pasionată de 

criminologie și aplicativitatea ei; 

 Hansel; 

 Harap-Alb – dedicație și loialitate; 

 Harap-Alb (7) 

 Harap-Alb a trecut prin multe probe spre maturizare, cum ar trebui să facă fiecare om; 

 Harap-Alb deoarece îmi place aventura; 

 Harap-Alb pentru că este întruchiparea binelui; 

 Harap-Alb pentru că este întruchiparea purității; 

 Harap-Alb pentru că sunt curajos și chipeș exact ca el; 

 Harap-Alb pentru că sunt curajos şi dau la oricine o şansă; 

 Harap-Alb pentru că sunt perseverentă; 

 Harap-Alb pentru că suntem amandoi curajoși; 

 Harap-Alb pentru curajul de care dă dovadă;  

 Harap-Alb pentru spiritul de echipă; 

 Harap-Alb pentru că semăn în mare cu el; 

 Harry Potter datorită curajului său; 

 Harry Potter deoarece este foarte curajos; 

 Harry Potter fiindcă este curajos; 

 Harry Potter pentru că este ambițios la fel ca mine; 

 Harry Potter; 

 Hazel din „Sub aceași stea”; 

 Hazel Grace pentru ca nu se dădea niciodată bătută și continua să lupte; 

 Healdegard; 

 Heidi deoarece este o fată bună; 

 Heidi deoarece sunt curioasă și nerăbdătoare exact ca și ea;  

 Heidi, deoarece pentru mine familia este pe primul loc și îmi plac locurile liniștite; 
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 Hermione deoarece mă identific cu ea; 

 Hermione din „Harry Potter”, deoarece este o fată care nu se lasă bătută ușor și îi place 

întotdeauna să dețină controlul; 

 Hermione din „Harry Potter”; 

 Hermione din „Harry Potter”; 

 Hermione din romanul „Harry Potter” căci ambele suntem eleve silitoare cu pasiuni 

comune, cum ar fi cititul și scopuri comune, cum ar fi să-ți urmezi visurile indiferent de 

situație; 

 Hermione din seria „Harry Potter” pentru că e ambițioasă și foarte curajoasă; 

 Hermione Granger deoarece îmi  place să am totul sub control la fel ca ea; 

 Hermione Granger din  seria „Harry Potter”, deoarece împărtășim aceiași pasiune pentru 

lectură și cunoaștere;  

 Hermione Granger din „Harry Potter” de J.K. Rowling pentru că e deșteaptă, frumoasă, are 

părul brunet, este curajoasă și mai ales nu se lasă bătută ca mine; 

 Hermione Granger din romanele „Harry Potter”; 

 Hermione Granger din seria de romane fantastice „Harry Potter”, deoarece, la fel ca 

Hermione, pun mereu studiul pe primul loc și mă dedic sută la sută situației mele academice, 

școlare; 

 Hermione;  

 Hubăr Natl din „Mara” de Ioan Slavici deoarece era un copil harnic, care îi ajuta pe părinții 

lui; 

 Ion Creangă  

 Ion Creangă din „Amintiri din copilărie” deoarece a avut o copilărie asemănătoare cu a 

mea; 

 Ion Creangă, deoarece era la fel de neastâmpărat ca și mine;  

 Ion Creangă, deoarece face multe năzdrăveni;  

 Ion, deoarece îmi place avuția, dar îmi plac și femeile; 

 Ion; 

 Isadora; 

 Împăratul Roșu; 

 Jack Fletcer din „Tânărul samurai” deoarece mă consider o persoană ambițioasă, cuprinsă 

de nevoia de a învăța lucruri utile; 

 James din „James și piersica uriașă” este un băiat neîndemânatic; 

 Jane Eyre din romanul cu acelaşi nume de Charlotte Bronte, deoarece sunt o fire visătoare 

ca ea, o iubitoare de natură şi ţin la principiile mele; 

 Jean Tannen din „Minciunile lui Locke Lamora” de Scott Lynch, deoarece avem interese și 

personalități similare; 

 Jennifer Parker din „Furia îngerilor” de Sidney Sheldon deoarece este o femeie puternică 

și independentă care începe totul de la zero și muncește foarte mult pentru a avea succes ca 

avocat;  

 Ji-li din cartea „Cravata Roșie” doarece ea vrea să fie dreptate și este ambițioasă; 

 Julie din „Vestul Canadian” de Janette Oke pentru că ea e foarte energică ca și mine; 

 June din trilogia ,,Legenda”, „Geniul” și „Campionul” deoarece avem un comportament 

foarte asemănător; 

 Karana din „Insula delfinilor albaștri”- deoarece este foarte curajoasă, are încredere de sine 

și este un spirit liber; 

 Karou din trilologia „Născută din fum și os” de Laini Taylor; 
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 Kim Larsen din Triplu H, doearece este determinată să plece din orașul natal și să devină o 

femeie de succes pe cont propriu; 

 Kitty din „Anna Karenina” de Lev Tolstoi datorită faptului că sunt la fel de nehotărâtă ca 

ea; 

 Laurie din „O zi de decembrie”; 

 Lena pentru că este o persoană punctuală; 

 Leonaș din „Chirița în Provinție” pentru că și eu aș face orice pentru persoana iubită; 

 Liesel din „Hoțul de cărți”, fiindcă ambele iubim lectura; 

 Liesel, personajul principal din cartea „Hoțul de cărți” deoarece nu abandonez niciodată a 

face ceea ce îmi place și îmi doresc; 

 Lily Bloom din cartea „Totul se termină cu noi”, este personajul cu care mă aseamăn cel 

mai mult; 

 Lily Bloom pentru că este puternică;  

 Lorelli din romanul ,,Moștenirea” de Gareth P. Jones, deoarece este o fată inteligentă; 

 Lottie din „Cronicile Roswood”  pentru că este bună, curajoasă, își susține  punctul de 

vedere, este sensibilă și adoră rozul la fel ca mine; 

 Lou Clark din „Me before you” deoarece a luptat până în ultimul moment pentru ceea ce și-

a dorit; 

 Lou Clark din „Me before you”, o fată plină de viață care încearcă să găsească soluții la 

fiecare problemă; 

 Luceafărul; 

 Luna Lovegood deoarece sunt la fel de creativă ca și ea; 

 Ma regăsesc în personajul Anne din cartea „Anne de la Green Gables” deoarece ca și Anne 

vorbesc câteodată cam mult, iubesc natura și ador să o descriu, îmi place să mă exprim, am 

prieteni și mare respect față de părinți; 

 Magnus Chase; 

 Malala, deoarece este un personaj puternic ; 

 Malala; 

 Mallory, un personaj iubit de mine. Fata este o tânără curajoasă care luptă pentru persoana 

iubită și pentru iubire, lucru pe care puțini adolescenți îl mai fac; 

 Mallory; 

 Mallorye din „Să nu spui niciodată pentru totdeauna”; 

 M-am identificat cu mai multe personaje, dar cel mai bine m-am regăsit în personajul Abi 

din carea „Lista de dorințe" deoarece are încrederea în ea și ar face orice pentru a obține ceea 

ce e bine și ce vrea cu adevărat; 

 M-am identificat cu Nică din „Amintiri din copilărie”;  

 M-am regăsit în personajul principal Nikki din „Însemnările unei puștoaice”; 

 Mama lui Ion Creangă; 

 Manon din „Tronul de Cleștar” prin felul ei de a fi și deciziile pe care le-a luat pe 

parcursul seriei de cărți; 

 Mara din romanul lui Ioan Slavici, deoarece ea are o etică a muncii foarte puternică; 

 M-aș identifica cu Nică din „Amintiri din copilarie” de Ion Creangă deoarece și mie îmi 

plac jocurile; 

 M-aș identifica cu personajul principal din „Cum să oprești timpul” de Matt Haig 

deoarece, asemenea mie, acesta este într-o continuă căutare a fericirii, a iubirii; 

 M-aș indentifica cu personajul America Singer, deoarece este ambițioasă și este în stare să 

facă orice pentru a avea grijă de familia ei; 
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 Mateo  - „They Both Die At End”; 

 Matilda - pasiunea ei pentru citit; 

 Matilda din povestea „Matilda” pentru că îmi place să citesc; 

 Matilda pentu că îmi place să citesc; 

 Matilda, personajul principal din cartea cu același nume, deoarece îmi place mult să citesc; 

 Matilda; 

 Mă asemăn cu Crăciunozaurul deoarece este bun, de ajutor și prietenos; 

 Mă asemăn cu personajul principal din „Frumoasa din pădurea adormită”, deoarece este 

un personaj cu o personalitate frumoasă; 

 Mă identific cu Tatiana din „Călărețul de aramă” deoarece în multe situații reacționez și 

fac aceleași lucruri; 

 Mă regăsesc câte puțin în fiecare personaj întâlnit până acum; 

 Mă regăsesc în personajul principal din „Polliana”, o fetiță extrem de pozitivă, la fel ca 

mine. 

 Merida; 

 Mica sirenă, deoarece îmi plac foarte mult aventurile și peripețiile împreună cu prietenii; 

 Mica sirenă; 

 Micul Camtemir; 

 Micul Prinț deoarece este un copil; 

 Micul Prinț; 

 Mie mi se pare că mă asemăn cu mama din „Povestea unei mame” pentru că ar face orice 

pentru copilul ei, iar eu aș face orice pentru familia mea; 

 Mihai Eminescu pentru că sunt foarte frumoase poeziile lui și îmi plac mult; 

 Mihai Eminescu;  

 Mikael Blomkvist pentru că sunt pasionată de mistere și de descoperirea lor; 

 Minli, pentru că îmi place aventura și sunt foarte apropiată de familie; 

 Mira, deoarece iubește animalele și vrea să devină medic veterinar, la fel ca mine; 

 Mircea cel Bătrân; 

 Mircea din „Romanul adolescentului miop” de Mircea Eliade deoarece la fel ca el îmi place 

să citesc și port ochelari; 

 Mircea din „Romanul unui adolescent miop” pentru că ne asemănăm; 

 Mircea Eliade din „Romanul adolescentului miop”, acesta reușind să contureze cu măiestrie 

gândurile adolescenței, făcându-mă să mă regăsesc în caracterizarea sa;  

 Mircea Eliade din „Romanul adolescentului miop”, deoarece perioada adolesecenței îmi 

oferă o mulțime de insecurități și curiozități la care e extrem de greu să afli răspunsul; 

 Mircea Eliade; 

 Mircea, deoarece adolescența aduce insecurități și multe alte curiozități care nu au mereu 

răspuns; 

 Mulan (neînfricată, curajoasă, războinică); 

 Nane pentru că e glumeț ca și mine; 

 Natalia; 

 Negru Vodă; 

 Neînfricata, pentru că nu prea sunt fricoasă și pentru că sunt roșcată ca și acel personaj; 

 Nică 

 Nică 

 Nică 
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 Nică deoarece era năzdrăvan; 

 Nică deoarece era năzdrăvan; 

 Nică deoarece face tot felul de năzbâtii; 

 Nică deoarece în copilaria mea am făcut multe năzbâtii; 

 Nică deoarece și eu sunt neastâmpărat; 

 Nică din „Amintiri din copilărie” deoarece uneori fac boacăne; 

 Nică din „Amintiri din copilărie”, deoarece amândoi suntem mai posnași; 

 Nică pentru că sunt năzdrăvan; 

 Nils Holgersson, pentru că putea să comunice cu animalele; 

 Nora deoarece cântă la pian; 

 Nu m-am identificat deoarece citesc roamane polițiste; 

 Nu mă identific cu nici una. Am mai găsit câte una, două caracteristici asemănătoare mie 

în aproape fiecare roman și basm, nimic mai mult;  

 Nu știu exact ce să zic, eu nu cred că m-am regăsit, dar după spusele mamei cu „D-l Goe” 

scris de Caragiale; 

 O eroină cu părul lung și negru, cu superputeri și mușchi, care își romantizează viața bând 

cafea pe un balcon din Paris; 

 Oba Yozo (No longer Human), Richie Tozier (It) din cauza modului de gândire; 

 Olguța din cartea „Olguța și un bunic de milioane”; 

 Osamu Dazai în cărțile sale, are un tip de personalitate și gândire asemănătoare mie; 

 Otilia din „Enigma Otiliei”; 

 Pasarea de foc pentru că strălucește; 

 Păcală; 

 Penellaphe Balfour deoarece este întruchiparea curajului; 

 Percy Jackson pentru că a reușit să-și depășească defectele; 

 Personajul cel bun; 

 Peter Pan pentru că și mie îmi place aventura; 

 Pi pentru că, uneori, mă simt ca un naufragiat, care mai are cu el în barcă și un tigru fioros; 

 Pinocchio; 

 Pinocchio deoarece uneori mint; 

 Pippa Fitz-Amobi, personajul principal al cărții „Crima perfectă” de Holly Jackson, 

deoarece este o adolescentă ambițioasă, bine organizată căreia îi place să descopere cât mai 

multe mistere; 

 Pollyanna deoarece este un personaj fericit și multumit de orice; 

 Prâslea cel Voinic 

 Prâslea cel Voinic deoarece avem aceeași energie și curiozitate; 

 Prâslea cel Voinic deoarece avem aceeași energie;  

 Prâslea cel Voinic deoarece sunt neînfricat; 

 Prâslea cel Voinic pentru că avem aceeași atitudine; 

 Prâslea, fiindcă sunt neînfricat; 

 Prințesele războinice; 

 Rapunzel pentru ca am părul blond; 

 Rapunzel pentru că am părul lung și blond; 

 Rapunzel pentru că am părul lung; 

 Rapunzel pentru că sunt o fată curajoasă ca și ea; 
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 Rapunzel, m-am identificat cu acest personaj deoarece și eu vreau să descopăr cât mai mult 

lumea; 

 Rapunzel (3); 

 Rățușca cea urâtă, pentru că sunt des subestimată; 

 Rémi, deoarece câteodată mă simt singur pe lume; 

 Robin Hood poate; 

 Robin Hood; 

 Robin Hood; 

 Robinson Crusoe deoarce îmi place să explorez și să încerc lucruri noi; 

 Robinson Crusoe; 

 Roboțica pentru că era foarte curioasă; 

 Ron din „Harry Potter”; 

 Ryen, pretindea că e altcineva fiind speriată de prejudecățile liceului; 

 Sage deoarece este o fată puternică; 

 Sakiz Sardunya; 

 Samantha Reed datorita personalității ei, având o fire extrovertită, dornică să ajute lumea, 

indiferență față de părerile oamenilor și statutul acestora, îngrijită și deșteaptă;  

 Scarlett O’Hara din „Pe aripile vântului” deoarece tind uneori să am aceeași fire grăbită 

care nu ia toate aspectele în considerare înainte de a acționa și tind să îmi neg propriile 

sentimente și pe ale celorlalți pentru mine; 

 Scarlett O’Hara, protagonista romanului „Pe aripile vântului” din cauza caracterului 

puternic; 

 Scufița Rosie; 

 Scufița Roșie deoarece sunt bună la suflet și micuță; 

 Scufița Roșie;  

 Shaggy, am și eu un câine; 

 Shoppy din „Școală pentru bine și rău”; 

 Shuici Saito din romanul grafic „Uzumaki” deoarece avem aceeași viziune asupra vieții; 

 Spânul; 

 Stan Bolovan deoarece când îmi pun ceva în cap fac;  

 Tanner – „Autoboyography”;  

 Tarzan; 

 Ted, din cartea ,,Misterul de la London Eye”, deoarece el este un copil isteț pe partea 

științelor reale, care nu consideră că dacă oamenii din jurul lui îl consideră diferit este rău, 

care în această carte își folosește inteligența și intuiția pentru a-l găsi pe vărul său, Salim, care 

a dispărut în mod misterios după ce a urcat în roata ferris din Londra la ultima rotire; 

 Tessa Gray deoarece este puternică, plină de voință și chiar dacă nu mă asemăn atât de mult 

cu ea în ceea ce privește personalitatea, aspir la dobândirea caracterului ei; 

 Tessa Gray, personaj din seria „Dispozitive Infernale” de Cassandra Clare, deoarece ea 

iubește să citească; 

 Tessa Young deoarece caracterul ei este asemănător cu al meu și mă regăsesc în atitudinea 

și stilul ei de viață; 

 Tiana din „Prințesa și broscoiul” pentru că ea a muncit din greu pentru visele ei; 

 Todirița Catană - este curajos și determinat în ceea ce face; 

 Tom Sawyer deoarece este isteț și aventuros ca și mine; 

 Trandafirul din „Micul Prinț”; 
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 Trish Prior  din „Divergent”, m-aș înrola și eu la neînfricați; 

 Ulise; 

 Ursu păcălit de vulpe; 

 Vitoria Lipan, curajoasă și optimistă;  

 Vitoria Lipan, deoarece era o persoană iteligentă; 

 Vitoria Lipan, deoarece este o femeie curajoasă, care dorește să facă dreptate;  

 Vitoria Lipan, foarte curajoasă și optimistă; 

 Vitoria Lipan; 

 Winnetou; 

 Yellowfang; 

 Yoo Jinho din „Solo Leveling”, deoarece acesta este un personaj care ajută personajul 

principal cu sfaturi și în luptă; 

 Zorro. 

 

 

La întrebarea „Ce gen de carte îți place să citești?”, fiecare elev a răspuns așa cum a 

considerat, de aici rezultă și multitudinea de categorii prezentate în tabelul numărul 6. 

Am grupat răspunsurile primite de elevi în trei categorii: cărți de literatură, cărți cu caracter 

științific și toate genurile, fiecare având la rândul ei mai multe subcategorii. 

Elevilor le place mai ales să citească cărți de literatură, 606 răspunsuri fiind alocate acestei 

categorii. Dintre cărțile de literatură cele mai apreciate de elevi sunt cele de acțiune și aventură, 

cu 182 de răspunsuri. Urmează, în ordinea preferințelor elevilor, cărțile cu caracter fantastic, 80 

de răspunsuri, cele de crimă și mister cu 66 de răspunsuri, urmate de cele de dragoste cu 61 de 

răspunsuri, cele SF cu 48 de răspunsuri și cele de groază cu 47 de răspunsuri. 

Incluse în categoria cărților de literatură, dar cu mai puține răspunsuri înregistrate, se 

numără și următoarele: cărțile de comedie, basmele, dramele, benzile desenate, cărțile pentru 

adolescenți, romanele, cărțile clasice, biografiile și autobiografiile, poveștile, poeziile, cărțile 

realiste, cele de beletristică sau cele contemporane. 

Preferă să citească cărți cu caracter științific 103 dintre respondenții noștri. Din această 

categorie, cele mai preferate sunt cărțile de dezvoltare personală, urmate de cele cu caracter 

istoric, cele de psihologie, cele de știință, economie/educație finaciară/politică, cărțile cu și 

despre animale, cele de filosofie sau etică, cele despre religie sau spiritualitate și cele despre 

fotbal. 

Sunt și elevi, chiar dacă numărul lor este destul de mic, care obișnuiesc să citească cărți din 

toate genurile. 
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Tab. nr. 6. Genurile de cărți preferate de elevi 

Genul cărții 

 

Nr. 

CĂRȚI DE LITERATURĂ 606 

 Acțiune și aventură  182 

 Fantastice/fantasy  80 

 Mister și crime 66 

 Dragoste/ romantism 61 

 SF  48 

 Groază  47 

 Comedie  19 

 Basme  16 

 Dramă  14 

 Benzi desenate (manga) 12 

 Cărți pentru adolescenți (young 

adult) 

10 

 Romane  9 

 Clasice  9 

 Biografii și autobiografii 8 

 Povești  7 

 Poezii  7 

 Realiste 6 

 Beletristică  3 

 Contemporane  2 

CĂRȚI CU CARACTER ȘTIINȚIFIC 103 

 Dezvoltare personală  31 

 Istorie 26 

 Psihologie  16 

 Știință 12 

 Economie/educație 

financiară/politică 

6 

 Cu și despre animale  4 

 Filozofie/etică 4 

 Despre fotbal  2 

 Religie/spiritualitate  2 

Toate genurile/orice carte care pare 

interesantă după titlu 

11 

 

* Numărul răspunsurilor este mai mare decît numărul respondenților din cauză că au fost elevi care 

au menționate și 2-3 genuri de cărți preferate. 

 

Cartea/lectura reprezintă pentru elevi în primul rând o modalitate de relaxare, 159 dintre 

elevii chestionați afirmând acest lucru, dar și un mijloc de dezvoltare personală, educație, 

cunoaștere, informare, cultură și înțelepciune, 152 de respondenți menționând acest lucru. 
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De asemenea, cartea/lectura este un mijloc prin care elevii pătrund în alte lumi, dimensiuni, 

universuri paralele (100 de răspunsuri), o modalitate prin care evadează din cotidian, iau o pauză 

de la realitate sau se deconectează de la tehnologie (61 de răspunsuri). Pentru 31 de elevi, 

cartea/lectura reprezintă o pasiune, iar pentru 18 reprezintă un moment de calm, liniște și 

armonie. 

Pentru un număr mai mic de elevi, lectura reprezintă un stil de viață sau o sursă de 

inspirație, este un bun prieten, o modalitate prin care petrec timp cu ei înșiși, este bucurie și 

fericire, autocunoaștere, locul în care se simt în siguranță sau se simt liberi. Pentru unii elevi, 

foarte puțini, cartea reprezintă o tortură sau o pierdere de vreme. (a se vdea figura nr. 5) 

 

 

Fig. nr. 5. Ce reprezintă cartea/lectura pentru elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Numărul răspunsurilor este mai mare decît numărul respondenților din cauză că au fost elevi care 

au menționate răspunsuri multiple. 

 

O modalitate de 

relaxare 

(159) 

Evadare din cotidian/pauză de la 

realitate/deconectare de la 

tehnologie  

(61) 

O modalitate de dezvoltare 

personală/educație/cunoaștere/ 

informare/cultură/înțelepciune  

(152) 

O altă lume/dimensiune/un 

univers paralel 

(100) 

Pasiune/Hobby 

(32) 

Moment de calm 

și liniște 

(18) 

ALTCEVA 
 

Un stil de viață (6) 

Sursă de inspirație (6) 

Prieten (5) 

O modalitate prin care petrec timp cu mine 

(5) 

Bucurie/fericire (2) 

Autocunoaștere (2) 

Locul în care mă simt în siguranță (2) 

Libertate (2) 

Totul (2) 
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Răspunsurile elevilor la întrebarea „Ce reprezintă cartea/lectura pentru tine?”, care au stat 

la baza analizelor noastre sunt redate în continuare: 

 

 Un moment de relaxare; 

 Pentru mine cartea/lectura reprezintă un mod prin care te poți detașa de toate 

problemele lumii înconjurătoarea; 

 O aventură; 

 O pauză de la realitate;  

 Relaxare după o zi grea de învățat; 

 Lectura reprezintă o altă dimensiune, una ideală, care își are rădăcinile în realitatea ce 

ne înconjoară fără să se asemene prea mult cu aceasta; 

 O pasiune și un mod de relaxare; 

 O evadare din lumea reală pentru a putea fi orice personaj, descoperind lucruri noi. 

Totul; 

 Eliberare; 

 Educație; 

 O lume în care pot să evadez; 

 Un mod de eliberare de sub dominația vieții vitrege; 

 Un mod de dezoltare; 

 Sursă de informație și un izvor de creativitate; 

 Reprezintă un mod de cunoaștere și imaginație; 

 Cartea reprezintă un refugiu pentru mine, un loc unde mă relaxez și sunt doar eu cu 

mine; 

 Cartea și lectura reprezintă un mod de relaxare și în același timp un mod de a evada din 

viața de zi cu zi; 

 O activitate recreativă; 

 Un fel de a mă relaxa; 

 Un mod de recreere;  

 O modalitate de relaxare prin care te eliberezi și detașezi de stres, probleme și în care 

te conectezi cu o lume magică, plăcută, în care ești ținut în suspans și ești satisfăcut de 

talentul pe care autorul îl are în arta scrierii; 

 Cartea pentru mine reprezintă o lume plină cu informație; 

 Un mod de relaxare și de îmbunătățite a vocabularului; 

 Lectura îmi dă posibilitatea să explorez lumile imaginarului, reprezintă scăparea din 

lanțurile finite ale acestui univers, să scap în multiversul posibilităților, o eliberare a 

sufletului și minții; 

 Un mod de a evada din realitate/banal/cotidian; 

 Un mod de relaxare și de vindecare personală și interioară; 

 Un mod de viață; 

 Cartea reprezintă pentru mine un fel de evadare din lumea reală; 

 Lectura reprezintă pentru mine liniște; 

 O lume imaginară, o lume în care pot fi doar eu și persoana mea, o ieșire din viața 

cotidiană;  

 Pentru mine, lectura reprezintă singura modalitate de a scăpa din realitate; 

 Locul meu sigur, unde mă simt în siguranță; 

 O portiță de scăpare de la viața de zi cu zi, un moment de liniște și relaxare; 

 Lectura este importantă pentru dezvoltarea intelectului și a inteligenței; 

 Este un mod prin care mă pot relaxa, mă ajută să uit de problemele de zi cu zi; 
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 Lectura reprezintă pentru mine o formă de autocunoaștere și de ieșire din viața de zi cu 

zi; 

 Pentru mine, lectura reprezintă un mijloc de relaxare, prin care ne putem deconecta de 

la realitatea vagă, având parte de o experiență uimitoare; 

 Un mod de a scăpa din viața reală, de a uita de problemele tale; 

 Pentru mine, lectura este un mod prin care toată lumea are acces la cunoștințe și își 

poate îmbogăți creativitatea și vocabularul; 

 Cartea pentru mine este o poartă către cunoaștere; 

 Un mod de cultivare a sinelui; 

 Pentru mine, lectura reprezintă un mod de evadare din viața reală și de intrare într-o 

nouă lume, lumea lecturii;  

 Pentru mine, cartea/lectura este refugiul de care pot avea parte după o zi nu tocmai 

plăcută, dar și locul care mă separă de toate grijile pe care le am, oferindu-mi liniște și 

spațiu; 

 Dezvoltare vocabularului; 

 Evadare; 

 O altă realitate; 

 O imagine mai amplă asupra lumii; 

 Un mod de a învăța cum să-mi îmbunătățesc viața; 

 Este o modalitate de relaxare, de detașare și de entertainment; 

 Lectura pentru mine este un mod de relaxare, de evadare din lumea reală; 

 Relaxare și cunoștiințe noi; 

 Cartea reprezintă desprinderea de realitate; 

 Un mod de a prelua informația utilă și uneori de relaxare; 

 Cartea pentru mine reprezintă o comoară de înțelepciune, un prieten devotat; 

 Lectura este un mod de evadare;  

 Un mod de a-mi face viața mai bună, prin educație și relaxare; 

 Un mod de a mă deconecta de realitate;  

 Un univers paralel în care mă pot ascunde și în care mă pot simți înțeleasă de către 

personaje, în care pot evada în căutarea persoanei care vreau să devin; 

 O placere; 

 Un alt univers; 

 Pentru mine, cartea/lectura reprezintă o sursă de dezvoltare a vocabularului și a 

imaginației, unde învățăm lucruri noi; 

 Evadarea din lumea reală; 

 Un mod eficient de a mă relaxa; 

 Dezvoltare mintală și în funcție de titlu, personală;  

 Lectura reprezintă liniștea pe care o ai când citești ceva care îți place, bineînțeles că 

trebuie să te și satisfacă; 

 Dezvoltarea vocabularului; 

 Un bun mod de acces la cultură; 

 Pentru mine o carte reprezintă un mod  prin care mă pot relaxa; 

 Un hobby sau o metodă de relaxare; 

 O sursă de informații utile; 

 Reprezinta un mod de recreere; 

 Lumi noi; 

 Tortură; 
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 Reprezinta un lucru important deoarece cartea este un izvor de cunoștințe;  

 Reprezintă o lume nouă; 

 Cartea pentru mine reprezintă o sursă complexă de informații, îmi îmbogățește 

vocabularul și îmi dezvoltă imaginația; 

 Un lucru relaxant pe care îl poți face oricând, oriunde; 

 O călătorie în lumea fantastică; 

 Un bonus al vieții; 

 Dezvoltarea imaginației; 

 Lectura pentru mine reprezintă calm și liniște; 

 Reprezintă stilul de a-mi îmbunătăți vocabularul, reprezintă lucruri importante și mai 

reprezintă creativitatea ascunsă în om; 

 Un mod de a cumoaște lumea și de a afla lucruri noi; 

 Pentru mine, lectura este reprezentată ca un mod de relaxare și de recreere; 

 Un mijloc de cunoaștere; 

 Pentru mine cartea sau lectura reprezinta o bună pierdere de timp; 

 Lectura pentru mine reprezinta un moment de relaxare; 

 Eu nu aș putea trăi fără să citesc!!! Poate exagerez puțin, dar mă gândesc ce aș 

răspunde dacă mi-ar spune cineva „Citești prea mult!”... Poate aș leșina, cu toate că nu 

leșin ușor.. Dar oricum, să spui că citești prea mult e ca și cum ai spune că respiri prea 

mult!!!! Ador să citesc și nu aș vrea să renunț la cărți niciodată!!! 

 O placere; 

 O sursa de informații, imaginație, etc...  

 O delectare de la rutina zilnică; 

 Pentru mine lectura înseamnă să cunosc un alt univers; 

 O modalitate de afla lucruri noi; 

 Una din pasiunile mele; 

 Relaxare și obținerea de noi informații; 

 Un mod ușor de a învăța; 

 O dezvoltare mintală; 

 Pentru mine să citesc înseamnă un moment de liniște; 

 Un mod de a învăța lucruri noi; 

 Reprezintă ceva ce m-ar ajuta mai mult cu gramatica, cititul și cultura generală. Pentru 

mine este și o lume paralelă în care mă pot pierde sau pot merge în ea când mă 

plictisesc, când sunt supărată sau dacă vreau să-mi iau gândul de la unele lucruri; 

 O îmbogățire a vocabularului; 

 Ca o călătorie prin gândirea altor oameni; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor și a vocabularului; 

 Totul. Este o lume minunată în care mă pot refugia atât de ușor! Este absolut magnific!  

 Lectura reprezintă, pentru mine, intrarea într-o nouă lume din cartea pe care o citesc; 

 Eliberare; 

 O eliberare de stres; 

 Cea mai mare bază de cultură; 

 Mod de dezvoltare; 

 O modalitate de a acumula cunoștințe și un mod de relaxare; 

 O îmbogățire a cunoștiințelor din mai multe domenii sau realizarea unor lucruri; 

 O activitate importantă pentru mine; 

 O portiță de ieșire din stres;  
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 Cartea reprezintă o evadare din lumea reală;  

 Cartea pentru mine reprezintă o bogată înțelepciune; 

 O oportunitate de a evada din lumea reală și de a lua o pauză de la cotidian; 

 Timpul plăcut și momentul de respiro; 

 O scăpare din lumea reală, un mijloc de evadare și un loc unde visele devin realitate;  

 Cartea pentru mine este o lume magică; 

 Un portal care te transportă într-o altă lume, ce conține toate gândurile, trăirile și 

sentimentele personajelor; 

 Lectura reprezintă pentru mine un refugiu de lumea de afară; 

 Cartea pentru mine reprezintă o lume în care sunt eu însămi; 

 Este o acțiune zilnică; 

 Un univers în care mă regăsesc; 

 Reprezintă noi forme de cunoaștere; 

 Cartea/lectura pentru mine înseamnă, ceva ce poți să citești și să înveți; 

 Mă învață să mă comport frumos;  

 Înseamnă mai multe pentru mine, dar o idee ar fi să ne îmbogățim vocabularul; 

 Pentru mine cărțile sau lectura în general reprezintă liniște și armonie; 

 O inspirație; 

 O nouă viață; 

 Un mod de dezvoltare a vocabularului și de dezvoltare personală; 

 Pentru mine, lectura reprezintă o formă de a-mi îmbogății vocabularul și de a învăța 

lucruri noi; 

 Reprezintă după mine o lume a viselor; 

 Reprezintă o lecție de viață; 

 Cartea pentru mine reprezintă ora de liniște; 

 O învățătură; 

 Un respiro; 

 Lectura pentru mine reprezintă o bucurie; 

 O lume plină de posibilități infinite; 

 Pentru mine cititul înseamnă o lume fascinantă în care poți să intri când citești pagină 

după pagină; 

 Sa devin cineva în viață; 

 Cartea reprezintă pentru mine libera imaginație; 

 O lume imaginară; 

 Cartea reprezintă pentru mine o lume care ți-o poți imagina cum vrei, care dacă îți 

place te captivează și nu te mai poți opri din a citi-o; 

 Cartea pentru mine este o bogată înțelepciune; 

 Liniște, relaxare și vocabular îmbogățit; 

 O modalitate prin care explorez alte lumi; 

 Putere; 

 Un mod de a-mi îmbogăți imaginația; 

 Ea reprezinta o sursa de relaxare și dezvoltare personală; 

 Un loc unde ne descărcăm gândurile; 

 Un mod de a-ți dezvolta vocabularul și cultura; 

 O scăpare în lumea imaginației; 

 Un mijloc de dezvoltare personală; 



108 
 

 Relaxare, dezvoltarea vocabularului; 

 Un stil de viață, o modalitate de dezvoltare personală, filozofică, mentală, spirituală și 

psihologică, o cale de a scăpa din realitate; 

 O metodă de relaxare și de învățare a unor lucruri noi; 

 Un mod ideal de a evada din realitatea obișnuită;  

 Un mod de a dialoga/asculta; 

 Un mod de relaxare, modul prin care petrec timp cu mine; 

 Lectura reprezintă o cale de a scăpa pentru câteva ore de îndatoririle și grijile de zi cu 

zi și a mă transpune într-o lume ficțională, reprezintă o plăcere, un hobby; 

 Pentru mine lectura reprezintă factorul care te ajută să te desprinzi de realitate; 

 Un mijloc de a scăpa de monotonie; 

 Un univers de explorat; 

 Lectura pentru mine reprezintă o deplasare de la mediul online; 

 Un hobby foarte eficient; 

 Un mod productiv și educativ de a petrece timpul; 

 Un mod de a petrece timpul liber în mod constructiv; 

 Un mod prin care universul minții se mărește cu adevărat;  

 O activitate care nu mă atrage și nu îmi place mai deloc; 

 O modalitate de a găsi personaje fictive cu care mă pot identifica; 

 Un hobby prin care ma relaxez; 

 Un mod de recreere; 

 Îmbunătățirea gândirii/cunoștințelor; 

 O oportunitate de a avea o nouă viață, de a vizita o lume nouă; 

 Un portal magic care mă poate transporta în orice univers; 

 Pentru mine, lectura reprezită o pauză de la tehnologie; 

 Un mod de a mă transporta în altă lume; 

 O activitate distractivă pentru trecerea timpului și pentru relaxare; 

 O lume în care pot călători oricând am nevoie de o pauză; 

 Un refugiu din lumea obișnuită; 

 Un mod de a mă relaxa și de a petrece timp cu mine; 

 O lume imaginară; 

 Lectura, pentru mine, reprezintă un mod de a evada din lumea cotidiană și de a fi eu 

însumi; 

 O lume în care pot evada oricând. O lume care mă transpune în mijlocul povestirii și 

mă face să trăiesc toate emoțiile și sentimentele personajelor;  

 Lectura reprezintă, pentru mine, un mod frumos de relaxare și detașare de lumea reală; 

 O modalitate de a explora diverse perspective ale lumii; 

 O modalitate de a-mi petrece timpul liber; 

 Pentru mine cartea reprezintă o ieșire din banal, o scăpare din realitate; 

 Lectura este sura mea de inspirație, un portal care mă poate duce în orice univers; 

 O activitate distractivă de a-mi petrece timpul; 

 O evadare din realitate. Posibilitatea să trăiesc mai multe vieți diferite; 

 Pentru mine lectura înseamnă a ieși din lumea în care trăim, din viața de zi cu zi și a 

intra într-o lume nouă, alături de persoane noi; 

 Pentru mine, cărțile reprezintă o formă de a scăpa din lumea aceasta spre una magică, 

specială; 

 Un mod de a străbate viața/ imaginația autorului; 



109 
 

 Modul meu de a evada din cotidian; 

 Un mod de a mă relaxa și deconecta de la lumea reală, de a lua o pauză;  

 Pentru mine, lectura reprezintă un portal către orice univers; 

 Lectura reprezintă o activitate pe care nu o practic foarte des; 

 Cartea pentru mine înseamnă un instrument care te dezvoltă, îți schimbă modul de 

gândire într-un mod mai înțelept. Datorită lecturii, putem observa lumea și tot ce ne 

înconjoară din mai multe unghiuri; 

 Lectura reprezintă un hobby ce mă liniștește. Lectura reprezintă un lăcaș primitor unde 

mintea se poate relaxa indiferent de situatie. 

 Un refugiu dintre realitate și ficțiune; 

 E poarta vieții, un refugiu etc.. 

 Reprezintă o scăpare de la lumea reală; 

 Plictiseală pentru mine, dar pentru alții poate fi interesantă; 

 O nouă lume imaginară; 

 De multe ori o pedeapsă; 

 Baza de care avem nevoie pentru a evolua;  

 Cartea/lectura reprezintă o ieșire din viața cotidiană, o relaxare și o plăcere a vieții; 

 Un loc în care mă pot refugia; 

 Lectura reprezintă un univers în care tu poți să-ți creezi propriile fizionomii cu ajutorul 

imaginației ghidându-te după detaliile și trăsăturile prezentate în textul respectiv; 

 Un mod de relaxare și de îmbogățire a vocabularului; 

 O metoda de a-ți îmbogăți vocabularul; 

 Acumulare de cunoștințe; 

 O pauză de la cotidian; 

 Pentru mine lectura reprezintă lărgirea granițelor cunoașterii; 

 Relaxare, dezvoltare; 

 Pentru mine, lectura reprezintă ruperea de realitate, trăind într-o lume ficțională în 

care orice este posibil, un univers în care mă pot refugia pentru a lua o pauză de la 

viața de zi cu zi și de la responsabilitățile mele. Citind cărți este ca și cum ai trăi mai 

multe vieți; 

 Reprezintă un miracol; 

 Un mod de a descoperi anumite lucruri noi; 

 Pentru mine lectura înseamnă un mozaic de trăiri și sentimente. O lume în care putem 

trăi un infinit de vieți; 

 Liniștea; 

 Cartea pentru mine reprezintă portița de scăpare prin care mă pot desprinde de toate 

grijile și problemele din cotidian;  

 O lume paralelă și interesantă;  

 Un mod prin care pot să mă eliberez de lumea în care trăim;  

 Un mod de îmbogățire a vocabularului și de a afla informații noi; 

 Un mod prin care ne cultivăm inteligența; 

 Un film al imaginației tale;  

 Un mod de a mă relaxa, de a deveni personajul principal din cartea citită și de a „trăi” 

acțiunea; 

 Un mod bun de a te educa singur în mai multe domenii;  

 Pentru mine, lectura reprezintă cea mai bună scăpare din viața cotidiană, ajutându-mă 

să mă relaxez și să mă recreez și în același timp e modul ideal de a învăța cum să 
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empatizez mai bine cu oamenii din jurul meu; 

 Reprezintă o lecție de viață, ceva din care pot să învăț multe; 

 O activitate interesantă, un mod de îmbunătățire a vocabularului; 

 Un lucru important în educația noastră; 

 Pentru mine, lectura simbolizează cunoașterea și setea de absolut, factorul primordial și 

calea prin care pot da frâu liber imaginației; 

 Lectura pentru mine reprezintă o scăpare din realitatea; 

 O aventură spre necunoscut; 

 Ceva cu care să scap de plictiseală; 

 Un moment pentru a mă deconecta; 

 Un mod de a mă dezvolta; 

 Este un mod de relaxare, de a ne deconecta de lume; 

 Lectura este ceva care îți dezvoltă atât gândirea cât și vocabularul; 

 Un mod de a-mi ocupa timpul; 

 O lume fantastică ruptă de lumea reală; 

 Un univers în care imaginația mea e liberă să interpreteze totul după bunul plac. O 

activitate de destindere/relaxare și extrem de palpitantă; 

 O formă de libertate;  

 Cartea pentru mine este echivalentă cu o lume paralelă pe care o pot trăi și simți; 

 O lume desprinsă de cea reală; 

 Reprezintă un mod mai diferit de a mă relaxa și de a cunoaște tărâmuri diferite; 

 O evadare din cotidian; 

 Un alt univers; 

 Pentru mine, cartea reprezinta înțelepciune și lucrul care mă ajută să mă dezvolt 

intelectual; 

 Cartea pentru mine reprezintă dezvoltarea minții; 

 O rupere de restul lumii; 

 Pentru mine, cartea reprezintă un mod prin care ne putem dezvolta imaginația; 

 Cel mai bun prieten; 

 O eliberare; 

 Cartea pentru mine exprimă o libertate, adică mă simt foarte liniștită când citesc; 

 Pentru mine lectura reprezintă o modalitate de a privi lumea prin ochii scriitorului, de a 

vedea altfel lucrurile și de cunoaștere a unui nou univers; 

 O posibilitate de a-mi ocupa timpul; 

 Pentru mine lectura reprezintă singura metodă prin care omul poate evolua; 

 Pentru mine, cartea înseamnă să ai o imaginație bogată și să scrii tot ce simți în ea. 

 Cartea pentru mine reprezintă un univers magic; 

 Dezvoltare; 

 Lectura reprezintă evadarea în altă lume și un mod de relaxare; 

 Lectura reprezintă pentru mine o altă lume în care pot să mă simt ca într-un vis devenit 

realitate; 

 Pentru mine cartea/lectura reprezintă o insulă plină de mister și fantezie; 

 Lectura reprezintă ceva foarte important în viața noastră și ne ajută foarte mult în 

viitor; 

 Lectura reprezintă pentru mine un loc unde mă pot izola de lumea reală și unde simt că 

trăiesc un vis; 

 Îmbunătățirea citirii și îmbogățirea vocabularului; 
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 Un mod de a scăpa de realitate; 

 O poartă sper un univers nou; 

 Un izvor de cunoaștere și de educare; 

 Un mod de distracție; 

 O lume fermecată din care putem lua anumite lecții; 

 O relaxare, prin care înveți lucruri noi, îți îmbunătățești cunoștințele și o plăcere; 

 O lume în care poți să faci ce vrei, poți să-ți imaginezi ce vrei, când citești și intri în 

carte cu mintea îți este greu să mai ieși, e un lucru inexplicabil; 

 O lecție de viață; 

 O cunoaștere nouă; 

 Pentru mine reprezintă o lume care mă scoate din aceasta viață și mă duce într-un 

paradis; 

 Un mod de a te deconecta de la stres;  

 Un timp petrecut doar cu mine, de unde pot afla lucruri noi sau un fel de spațiu în care 

mă pot relaxa singură;  

 Pentru mine cartea/lectura reprezinta o forma de divertisment cum ar fi serialele si 

filmele; 

 Un lucru benefic; 

 Pentru mine, lectura reprezintă un mod prin care putem evada din cotidianul nostru, 

prin care putem scăpa de toate grijile și problemele acestei lumi, deoarece, așa cum 

cred mereu, fiecare carte este o călătorie. 

 Procesul prin care ne desprindem de realitate și intrăm în lumea fascinantă a cărții pe 

care o citim. 

 Pentru mine, lectura înseamnă cunoașterea unui alt univers, imaginație și creativitate. 

 Cartea reprezintă pentru mine un prieten de nădejde,care e alături de mine mereu şi 

chiar dacă îl părăsesc, mă primeşte cu braţele deschise. Lectura semnifică pentru mine 

o altă lume, o lume privită cu alţi ochi. O lume în care pot să stau alături de personajele 

mele preferate, să le citesc gândurile şi să le ascult frământările. Cititul mă calmează, 

mă relaxează şi îmi aduce fericire în viaţă. 

 O alta lume; 

 O poveste care să-mi provoace imagini în cap; 

 Un beneficiu de cultură; 

 Lectura reprezinta pentru mine cunoaștere, un mod de a culege informații și este 

modalitatea mea de a mă detașa de realitate și de a-mi creea propriul meu univers 

special; 

 Ea reprezintă ceva important, deoarece mă învață lucruri interesante; 

 Cartea pentru mine reprezintă un mod prin care pot scăpa de realitate, ascunzându-mă 

într-un alt univers; 

 Relaxare şi un mod de a cunoaşte alte lumi; 

 Lectura este o lume imaginară, plină de fantezii; 

 O lume imaginară; 

 Lectura pentru mine este o pasiune;  

 O formă de a ajuta elevii să devină educați; 

 Cartea pentru mine reprezintă o insulă plină cu povești; 

 Lectura reprezintă pentru mine un mod de a te relaxa și informa; 

 Un mod foarte bun de a mă relaxa și scăpa de realitate, să uit de griji și de tehnologie. 

Să citesc e ca o pauză de la tot ce mă înconjoară, o pauză într-o lume imaginară unde 

mă simt confortabil și pot face orice. 
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 Un fel de a gândi; 

 Reprezintă teleportarea într-o lume fantastică; 

 Un templu neterminat; 

 Inteligență; 

 Lectura pentru mine înseamnă un vocabular bogat; 

 Lectura înseamnă pentru mine un mod prin care poți să-ți îmbogățești vocabularul; 

 Pentru mine, cartea/lectura reprezintă  un mod de a deveni mai înțelept, inteligent, dar 

și o modalitate de a scăpa de realitatea în care trăiești mai ales când aceasta poate fi 

copleșitoare în sensul rău; 

 O experiență trăită sau imaginată; 

 Fericire;  

 Activitatea ce mă liniștește; 

 Pentru mine lectura reprezintă o altă lume plină cu gândurile mele împreună cu cele ale 

cărților. O carte reprezintă o nouă poveste, o nouă  întâmplare, aventură de descoperit. 

 O sursă de imaginație/ îmbogățire de vocabular; 

 O oază de liniște, o poartă spre alte lumi; 

 O relaxare, o incursiune în lumi diferite, contexte temporale și culturale diverse, un mod 

de dezvoltare personală, lărgirea orizontului cultural; 

 Un mod de relaxare/metodă de relaxare/ momentul meu de relaxare; 

 Informare/ o sursă de informare; 

 Îmbogățirea vocabularului; 

 Un hobby; 

 Cunoaștere/ un mod de cunoaștere; 

 Sursă de inspirație; 

 Un mijloc de dezvoltare; 

 O cale spre altă lume; 

 Lectura reprezintă pentru mine o relaxare și un film imaginar; 

 Pentru mine reprezintă o metodă de delectare; 

 Pentru mine reprezintă un univers al imaginației unde poți descoperi lucruri noi sau 

poți afla personaje noi; 

 Ceva ce faci în timpul liber; 

 Pentru mine lectura este foarte importantă deoarece mă face să fiu un om mai bun, să 

înțeleg și să cunosc o mulțime de termeni și te ajută la dezvoltarea vocabularului și 

imaginației; 

 Altă viață; 

 Lectura reprezintă activitatea care mă liniștește; 

 Eu când citesc parcă trăiesc 1000 de vieți în una; 

 Carte reprezintă pentru mine o oază de liniște, unde pot să-mi imaginez și să trăiesc 

odată cu personajele din ea; 

 O placere pentru a citi; 

 Pentru mine cartea\ lectura reprezintă un prieten care nu te abandonează niciodată și îl 

poți reciti de mii de ori; 

 Un lucru foarte importatant pentru îmbogățirea cunoștințelor, vocabularului și a 

imaginației; 

 Lectura pentru mine reprezintă un mod de viață; 

 Ceva  foarte  important; 

 Cartea reprezinta pentru mine un ajutor. 
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Ca să fie pe placul elevilor, o bibliotecă școalară ar trebui să conțină cărțile pe care elevii și 

le doresc, multe dintre acestea fiind cărțile lor preferate sau cărți ale unor scriitori cunoscuți și 

îndrăgiți de copii și adolescenți. 

Predomină cărțile de literatură, dar cele pe care le citesc de plăcere și nu cele din literatura 

obligatorie pentru școală. Majoritatea cărților sunt în limba română, dar există și propuneri de 

cărți în limba engleză. 

Au fost propuse destul de multe cărți cu caracter practic, aplicativ, din care poți învăța cum 

să-ți îmbunătățești viața. Menționăm cărțile care te ajută cum să-ți construiești un discurs și să-ți 

îmbunătățești vorbitul în public, cărți care te învață să ai succes și să câștigi mulți bani, cărți care 

te pot ajuta să te accepți și să te iubești pe tine însuți exact așa cum ești, care te ajută să scapi de 

obiceiurile proaste, te ajut să dobândești bucurie și fericire sau care te pot ajuta să-ți 

îmbunătățești relațiile, să te înțelegi mai bine cu cei din jur, dar și alte cărți de dezvoltare 

personală. 

Într-un număr mai mic au fost menționate și cărți de psihologie, filosofie, cărți de sănătate, 

astronomie, astrofizică, spiritualitate, paranormal, programare, mitologie, istorie, geografie, 

dicționare, etc. 

Elevii vor ca bibliotecile școlare să conțină cărți noi apărute, cărți de valoare, prestigiu, 

care nu se găsesc la orice colț de stradă, dar și cele necesare pentru examenele naționale. 

Sunt elevi care vor cărți publicate la anumite edituri, de exemplu, Arthur, Litera sau cărți 

scrise de anumiți autori precum Ioana Macaveiciuc, Agatha Cristhie, Rick Riordan, Collen 

Hoover, Franz Kafka, Neagu Djuvara, etc. 

Elevii respondenți la chestionar au propus 602 cărți care ar trebui să se găsească în orice 

bibliotecă școlară. Unii elevi au propus o singură carte, alții au propus 2 sau 3 cărți, au fost și 

elevi care nu au menționat nici o carte, dar numărul acestora a fost foarte mic. 

În topul cărților pe care elevii doresc să le găsească în biblioteca școlii lor se numără: 

„Harry Potter” scrisă de J.K. Rowling, urmată de „Jurnalul unui puști” a lui David Yates, 

„Poveștile” lui Ion Creangă, seria „After” scrisă de Anna Todd, „Colț Alb” a lui Jack London, 

„Amândoi mor la sfârșit” a lui Adam Silvera, de „Amintirile din copilărie” ale lui Ion Creangă, 

de „Băiatul cu pijamale în dungi” scrisă de John Boyne, dar și de multe altele, care pot fi 

analizate în tabelul numărul 7. 

 

Tab. nr. 7. Cărțile pe care elevii doresc să le găsească în bibliotecile din școlile lor  

Titlul cărții și autorul 

 

Nr. 

 Harry Potter  - J. K. Rowling  30 

 Jurnalul unui puști -  David Yates  15 

 Povești – Ion Creangă 15 

 After (seria) – Anna Todd 14 

 Colț Alb – Jack London 14 

 Amândoi mor la sfârșit - Adam Silvera 13 

 Amintiri din copilărie – Ion Creangă 12 

 Băiatul cu pijamale în dungi – John Boyne 10 

 Arta manipulării – Kevin Dutton 8 

 Însemnările unei puștoaice – Rachel Renee Russell 8 

 Dosarele criminalilor în serie – Paul Simpson 7 

 Ugly love. Despre fața urâtă a iubirii – Coolleen Hoover 7 

 Arta subtilă a nepăsării - Mark Manson 6 

 Legendele Olimpului - Alexandru Mitru  6 
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 Metro 2033 - Dimitri Gluhovski 6 

 Olguța și un bunic de milioane – Alex Moldovan  6 

 Războiul care mi-a salvat viața – Kimberly Brubarker Bradley 6 

 Tată bogat, tată sărac - Robert T. Kiyosaki 6 

 Totul se termină cu noi - Coleen Hoover 6 

 Zece negri mititei - Agatha Christie 6 

 Atomic Habits – James Clear  5 

 Crima perfectă - Holly Jackson 5 

 Cum să faci să nu citești – Tommy Greenwald 5 

 Fluturi – Irina Binder  5 

 Hoțul de cărți - Markus Zusak  5 

 La cinci pași de tine – Rachael Lippicott 5 

 Minunea  - R.J. Palacio 5 

 Pisicile Războinice - Erin Hunter 5 

 Puterea prezentului – Eckhart Tolle 5 

 Singur pe lume – Hector Malof 5 

 Balaurul cel cu șapte capete – Petre Ispirescu 4 

 Baltagul – Mihail Sadoveanu 4 

 Crimă și pedeapsă - Fyodor Dostoyevsky 4 

 Cronicile din Narnia – C.S. Lewis 4 

 Cuore, inimă de copil - Edmondo de Amicis 4 

 Jurnalele vampirilor – L.J. Smith 4 

 Mândrie și prejudecată - Jane Austen 4 

 Ocolul pământului în 80 de zile – Jules Verne 4 

 Pacienta tăcută - Alex Michaelides 4 

 Scufița Roșie – Frații Grimm 4 

 Tu ai iubi un om ca tine? - Cristi Grosaru 4 

 Unul dintre noi minte - Karen M. McManus 4 

 Acolo unde cântă racii - Delia Owen 3 

 Arta războiului – Dr. Jekyll și Mr. Hyde 3 

 Băiatul cu rochie – David Walliams 3 

 Bunicuța hoțomană  - David Walliams 3 

 Cărți de Agatha Christie 3 

 Cărți despre educația financiară 3 

 Căutând-o pe Alaska – John Green  3 

 Cântul lui Ahile – Madeline Miller 3 

 Cei trei muschetari - Alexandre Dumas 3 

 Charlie și fabrica de ciocolata - Roald Dahl 3 

 Cimitirul animalelor - Stephen King 3 

 De la idee la bani - Napoleon Hill  3 

 Divergent - Veronica Roth 3 

 Eu sunt Malala – Malala Yousafzai 3 

 Fahrenheit 451 – Ray Bradbury 3 

 Fecioarele – Alex Michaelides 3 
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 Grădina secretă – Frances Hodgost Burnett 3 

 Heidi, fetița munților -  Johanna Spyri 3 

 Întors pe dos 3 

 Jocul lui Westing - Ellen Raskin  3 

 Jocurile foamei - Suzanne Collins  3 

 Jurnalul prințesei Zina – Ana Serna Vara 3 

 Mara – Ioan Slavici 3 

 Matușica îngrozitoare - David Walliams 3 

 Micul Prinț - Antoine de Saint-Exupery 3 

 Moara cu Noroc – Ioan Slavici  3 

 Moromeții – Marin Preda 3 

 No longer human – Osamu Dazai  3 

 O mie nouă sute optzeci și patru – George Orwell 3 

 Oamenii fericiți citesc și beau cafea – Agnes Martin-Lugand 3 

 Pe culmile disperării – Emil Cioran 3 

 Percy Jackson - Rick Riordan  3 

 Prințesa de hârtie – Erin Watt 3 

 Prințul nemilos - Holly Black 3 

 Sapiens: scurtă istorie a omenirii - Yuval Noah Harari 3 

 Stăpânul Inelelelor - J. R. Tolkien 3 

 Străinul de lângă mine – Irina Binder 3 

 Toate viețile pe care nu le-am trăit - Anuradha Roy 3 

 Tom și Jerry 3 

 12 reguli de viață – Jordan B. Peterson 2 

 Alchimistul - Paulo Coelho  2 

 Aleea cu licurici – Kristin Hannah  2 

 Alegerea – Kiera Cass  2 

 Arsene Lupin – Maurice Leblanc  2 

 Aventurile lui Habarnam pe lună – Nikolai Nosov  2 

 Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi – Nikolai Nosov 2 

 Băiatul miliardar – David Walliams 2 

 Benzi desenate 2 

 Biblia 2 

 Biblioteca de la miezul nopții – Matt Haig 2 

 Blestemul mării – Shea Ernshaw 2 

 Casa bântuită – Shirley Jackson 2 

 Casa de sare și amărăciuni – Erin A. Craig 2 

 Călărețul de aramă - Paullina Simons 2 

 Cărți cu basme  2 

 Cărți de astronomie și astrofizică 2 

 Cărți de la editura Arthur 2 

 Cărți legate de psihologie 2 

 Cei doi teribili – Jory John; Mac Barnett 2 

 Cel care mă așteaptă – Parinoush Saniee 2 
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 Cel mai bogat om din Babilon – George S. Clason 2 

 Cele mai strălucitoare stele - Anna Todd  2 

 Cinci pași spre o viață mai bună - Timmy Fiasco  2 

 Cireșarii – Constantin Chiriță 2 

 Copacul cu 39 de etaje - Andy Griffiths 2 

 Cuvinte în albastru intens – Cath Crowley 2 

 Detectivii timpului - Ochiul lui Nefertiti  - Fabian Lenk 2 

 Drumul unui câine către casă – W. Bruce Cameron 2 

 Fetița căreia nu-i plăcea numele său – Elif Shafak 2 

 Fram ursul polar – Cezar Petrescu  2 

 Gândește ca un milioar – Jim Stovall 2 

 Gânduri către sine însuși - Marcus Aurelius 2 

 Inimă de cerneală – Cornelia Funke 2 

 Inteligența emoțională – Daniel Goleman 2 

 Jane Eyre - Charlotte Bonte 2 

 Judy Moody – Megan McDonald 2 

 Jurnalul Annei Frank – Anne Frank 2 

 Jurnalul unui Adam - Bogdan Marcu 2 

 Lecturile copilăriei  2 

 Luceafărul – Mihai Eminescu 2 

 Lungul drum către apă – Linda Sue Park  2 

 Maitreyi – Mircea Eliade 2 

 Materiile întunecate  - Philip Pullman 2 

 Matilda – Roald Dahl 2 

 Maus: povestea unui supraviețuitor – Art Spiegelman 2 

 Mâine – Guillaume Musso 2 

 Momente și schițe – I.L. Caragiale 2 

 Mormintele din Atuan – Ursula K. Le Guin 2 

 Născută din fum și os – Laini Taylor 2 

 Nimic nou pe frontul de vest – Erich Maria Remarque 2 

 O mare de lacrimi - Ruta Sepetys  2 

 Oliver Twist – Charles Dickens 2 

 Omul invizibil – H.G. Wells 2 

 Padurea spânzuraților – Liviu Rebreanu 2 

 Poarta timpului – Ulysses Moore 2 

 Povestea Ellei - Gail Carson Levine 2 

 Razboi și Pace -  Lev Tolstoi 2 

 Regatul spinilor și al trandafirilor – Sarah J. Maas 2 

 Robinson Crusoe – Daniel Defoe 2 

 Să nu râzi - Raluca Feher 2 

 Să nu spui niciodată pentru totdeauna - Jennier L. Armentrout 2 

 Să ucizi o pasăre cântătoare – Harper Lee 2 

 Shogun – James Clavell 2 

 Sub aceeși stea - John Green 2 
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 Școală pentru bine și rău - Soman Chainani 2 

 Tabăra - Louis Sachar 2 

 The Secret - Rhonda Byrne  2 

 The shadows between us – Tricia Levenseller 2 

 Tom Sawyer - Mark Twain 2 

 Tronul de Cleștar – Sarha J. Mass 2 

 Tuck pentru totdeauna – Natalie Babbitt 2 

 Un an fără tine  - Nina De Pass  2 

 Urzeala tronurilor – George R.R. Martin 2 

 Vânătorii de comori  - James Patterson; Chris Grabenstein 2 

 Vânătorii de fantome – Cornelia Funke 2 

 Viața invizibilă a lui Addie LaRue - V.E. Schwab 2 

 Vrăjitorul din Oz -  L. Frank Baum 2 

 100 de fotbaliști legendari – Bogdan Socol 1 

 100 meditații din închisoare – Richard Wurmbrand 1 

 20 de ani în Siberia – Anita Nandris-Cudla 1 

 20000 de leghe sub mări – Jules Verne 1 

 365 de zile – Blaka Lipińska 1 

 800 de leghe pe Amazon – Jules Verne 1 

 A promise Land – Barack Obama 1 

 A Series of Unfortunate Events (1-13 books) – Lemony Snicket 1 

 A thousand pieces of you - Claudia Gray 1 

 Acolo unde lumea se sfârșește – Geraldine McCaughrean 1 

 Adam și Eva – Liviu Rebreanu 1 

 Addison Cooke și comoara incașilor - Jonathan W. Stokes 1 

 Adunarea umbrelor - Victoria Schwab 1 

 Agonie și extaz - Irving Stone  1 

 Al nostru este cerul - Luke Allnutt 1 

 Albă ca Zăpada – Frații Grimm 1 

 Am bibliotecă acasă unde sunt toate cărțile de care am nevoie 1 

 Am găsit mereu cărțiile de care am avut nevoie, dar să fie cărți cât mai noi 1 

 Ame – Cathya MP 1 

 Amuleta – Kazu Kibuishi 1 

 Angelologia – Danielle Trussoni 1 

 Anne de la Green Gables – Lucy Maud Montgomery 1 

 Antrenează-ți creierul – Joe Dispenza 1 

 Apocalipsa – Stephen King 1 

 Arena sumbră - Mario Puzo 1 

 Argumente optimiste, pentru gânduri pesimiste - Dr. Randolph M. Nesse 1 

 Arsă de vie – Marie_Thérèse Cuny 1 

 Art of the Brave – Lerew Jenny 1 

 Arta de a iubi – Erich Fromm 1 

 Arta ei de a reuși: povestea nespusă a Melaniei Trump – Mary Jordan 1 

 Arta negocierii - Chriss Voss și Tahl Raz 1 
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 Asasinul din umbră – Brent Weeks 1 

 Ascensiunea - Rebecca Ross 1 

 Asta e povestea noastră – Ashley Elston 1 

 Aș dori mai multă literatură japoneză precum Ikigai de la Hector Garcia 1 

 Aș vrea minim trei cărți de epocă, poate bazate pe ani 60’ 1 

 Aș vrea să găsesc mai multe cărți noi polițiste deoarece îmi plac mult mai 

mult aceste genuri decât cele vechi 

1 

 Atlase școlare 1 

 Atomic Habits. O cale ușoară și eficientă de a-ți forma obiceiuri bune și a 

scăpa de cele proaste – James Clear 

1 

 Aventurile lui Sherlock Holmes – Sir Arthur Conan Doyle 1 

 Baiatul de pe Facebook – Jessica Park 1 

 Banda celor șase ciori – Leigh Bardugo 1 

 Basme, poezii, romane 1 

 Bărbați care urăsc femeile - Stieg Larsson  1 

 Bătrânul și marea – Ernest Hemingway 1 

 Beach Read – Emily Henry 1 

 Beautiful world, where are you - Sally Rooney 1 

 Biblia pierdută – Igor Bergler 1 

 Biografia lui Freddie Mercury – Peter Freestone 1 

 Blestemul diamantului – Mary Johnson 1 

 Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău – Fredrik Backman 1 

 Calea sabiei – Chris Bradford 1 

 Calea spre succes – Napoleon Hill 1 

 Cartea cu jucării – Tudor Arghezi 1 

 Castelul de sticlă - Jeannette Walls 1 

 Castelul din Carpați – Jules Verne 1 

 Călătorie spre Centrul Pământului – Jules Verne 1 

 Cărți care sunt mai populare în străinătate 1 

 Cărți cu basme și cele necesare pentru BAC în mai multe volume 1 

 Cărți cu citate 1 

 Cărți de acțiune, din care putem învăța ceva sau cărți amuzante 1 

 Cărți de explorare a universului 1 

 Cărți de Ioana Macoveiciuc 1 

 Cărți de la editura Litera 1 

 Cărți de știință 1 

 Cărți despre deșerturile lumii 1 

 Cărți despre paranormal 1 

 Cărți despre primul război mondial  1 

 Cărți din care să învățăm lucruri noi și cărți despre istoria României 1 

 Cărți fermecate 1 

 Cărți gen Manga 1 

 Cărți horror 1 

 Cărți interesante, fantastice și cu întâmplări 1 
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 Cărți istorice despre primul și al doilea razboi mondial 1 

 Cărți legate de cinematografie și istoria artei 1 

 Cărți mai noi, nu am preferințe  1 

 Cărți noi 1 

 Cărți pentru sănătatea mintală 1 

 Cărți scrise de Coleen Hoover 1 

 Cărții de dezvoltare personală 1 

 Cărțile lui Rick Riordan 1 

 Cântecul păsării de plajă – Tudor Ganea 1 

 Ce-ași fi eu fără tine? – Guillaume Musso 1 

 Cele patru vânturi – Kristin Hannah 1 

 Central Park - Guillaume Musso 1 

 Cimitirul din Praga – Umberto Eco 1 

 Cină cu Picasso – Camille Aubray 1 

 Cinder - Marissa Meyer 1 

 Ciociniri cu Scântei – Maja Maxen 1 

 Circe – Madeline Miller 1 

 Circul nopții - Erin Morgenstern 1 

 Cismigiu & Comp  - Grigorie Băjenaru 1 

 Cititorul din peșteră – Rui Zink 1 

 Codul lui Da Vinci – Dan Brown 1 

 Confesiunile unei fete rele – Anays M. 1 

 Copacul cu 26 de etaje – Andy Griffiths 1 

 Copiii căpitanului Grant – Jules Verne  1 

 Copiii fermecați – Christina Soontornvat 1 

 Copilul  E – Steve Tasane 1 

 Coraline – Neil Gaiman 1 

 Coranul 1 

 Corupt – Penelope Douglas 1 

 Creierul se transformă – Norman Doidge 1 

 Crima din Mesopotamia – Agatha Christie 1 

 Crima din Orient Express – Agatha Christie 1 

 Cronicile familiei Kane – Rick Riordan 1 

 Cronicile Rosewood – Connie Glynn 1 

 Cu capul în nori – Karen Witemeyer 1 

 Cu temele în instanță – Steven B. Frank 1 

 Cum am supraviețuit clasei a VIII-a – Robert Ersten 1 

 Cum sa fii un explorator al lumii în care trăiești - Keri Smith 1 

 Cum să te iubești pe tine pentru a te înțelege mai bine cu ceilalți – 

Christophe Andre; Francois Lelord 

1 

 Cum să furi o inimă cu un sărut – L.J. Shen 1 

 Cum să vorbim în public – Dale Carnegie 1 

 Cum să-ți dresezi dragonul – Cressida Cowell 1 

 Danny campionul lumii – Roald Dahl 1 
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 Dany spune nu – Richel Hausfater 1 

 Darul lui Jonas -  Lois Lowry  1 

 Daughter of pirate King - Tricia Levenseller 1 

 De cât de mult creier avem cu adevărat nevoie - Alexis Willett; Jennifer 

Barnett 

1 

 De ce ești tu șeful? – Rob Goffee; Garerh Jones 1 

 De vorbă cu criminalii în serie - Christopher Berry-Dee 1 

 Defecți – Cecelia Ahern 1 

 Despre agonia unor inimi frânte – Colleen Hoover 1 

 Despre fața urâtă a iubirii - Coleen Hoover 1 

 Dexter – Jeff Lindsay 1 

 Dicționar complex francez-român 1 

 Diferite Manga-uri 1 

 Dilem mea ești tu – Cristina Chiperi 1 

 Distanța dintre mine și cireș - Paola Peretti 1 

 Doctor Jivago - Boris Pasternak 1 

 Doctor Sleep – Stephen King 1 

 Doi pot ține un secret – Karen M. McManus 1 

 Domnul Fox, vulpoi fantastic - Roald Dahl 1 

 Don Quijote - Miguel de Cervantes 1 

 Dracula - Bram Stoker 1 

 Dragon ball manga vol.1 – Akira Toriyama 1 

 Dragonul tatălui meu – Ruth Stiles Gannett 1 

 Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu 1 

 Elantris - Brandon Sanderson 1 

 Elevul Dima dintr-a șaptea - Mihail Drumeș 1 

 Enigma reginei – Steve Berry 1 

 Ești ceea ce gândești – Dr. Wayne W. Dyer 1 

 Etajul o mie – Katharine McGee 1 

 Eu încă te iubesc – Cristina Chiperi 1 

 Evanghelia după Pilat – Erich Emmanuel Schmitt 1 

 Exuvii – Simona Popescu 1 

 Fable – Adriane Young 1 

 Familia Penderwick - Jenne Birdsall 1 

 Familia Romanov – Candance Fleming 1 

 Fantoma – Raina Telgemeier 1 

 Fata care a băut luna – Kelly Barnhill 1 

 Fata din tren -  Paula Hawkins 1 

 Fazbear Frights– Scott Cawtton; Elley Cooper 1 

 Fântânile tăcerii - Ruta Sepetys 1 

 Ferma animalelor - George Orwell 1 

 Fetița care a salvat Crăciunul – Matt Haig 1 

 Fetița din scrisoare – Emily Gunnis 1 

 Fețe strălucitoare – Laureen Beukes 1 
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 Fire Force - Atsushi Ōkubo 1 

 Florile răului – Charles Baudelaire 1 

 Frankenstein – Mary Shelley 1 

 Frații Jderi – Mihail Sadoveanu 1 

 Frumoasa și Bestia – Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve 1 

 Gai-Jin – James Clavell 1 

 Gândește și vei fi bogat – Napoleon Hill 1 

 George și Big Bangul – Lucy Hawking; Stephen Hawking 1 

 George și cheia secretă a universului – Christophe Galfard; Lucy Hawking; 

Stephen Hawking 

1 

 Ghici cine moare primul - M.J. Arlidge 1 

 Grădina de la miezul nopții - Philippa Pearce  1 

 Hamlet – William Shakespeare 1 

 Heart bones. Despre agonia unor inimi frânte – Colleen Hoover 1 

 Heartstopper – Alice Oseman 1 

 Hobbitul - J.R.R Tolkien 1 

 Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului – Yuval Noah Harari 1 

 Homo Sapiens - Rutger Bregman 1 

 Hoțul fulgerului - Rick Riordan 1 

 How i learned to understand the world - Hans Rosling 1 

 How to Win Friends and Influence People - Dale Carnegie 1 

 Hronicul și cântecul vârstelor – Lucian Blaga 1 

 I still believe – Jaramy Camp 1 

 I will teach you to be rich – Ramit Sethi 1 

 Idiotul – F.M. Dostoievski 1 

 Iepurașul fermecat – Sue Bentley 1 

 Iliada - Homer 1 

 Inamicul este egoul - Ryan Holiday 1 

 Influența invizibilă - Jonah Berger  1 

 Ingineria interioară - Sadhguru 1 

 Inocenții – Ioana Pârvulescu 1 

 Insomnii- Irina Binder 1 

 Institutul – Stephen King 1 

 Ion – Liviu Rebreanu 1 

 Is eating people wrong? + Is eating people right? -  Allan Hutchinson 1 

 Isadora Moon – Harriet Muncaster 1 

 It  - Stephen King 1 

 Iubirea care a rupt lumea în două - Emily Henry 1 

 Iulie însângerat - Joe Landsale  1 

 Ivan cel Fără de Seamăn – Katherine Applegate 1 

 Ivanhoe – Walter Scott 1 

 Împăratul Muștelor – William Golding 1 

 În bibliotecă vreau să fie mai multe cărți interactive și să aibă context care 

te ține în suspans și un final neașteptat nu numai cele vechi ținute în 

biblioteci pentru examene sau pentru altele 

1 
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 În căutarea timpului pierdut – Marcel Proust 1 

 În principal cărți în engleză 1 

 În tabăra de schi – Tom Ellen; Lucy Ivison 1 

 Înainte să adorm – S.J. Watson 1 

 Îngeri și Demoni - Dan Brown 1 

 Întoarcere pe insula roboților – Peter Brown 1 

 J.F.K - Stephen King 1 

 Jack Spintecătorul – Kerri Maniscalco 1 

 James și piersica uriașă – Roald Dahl 1 

 Jocul de domino – Michael Connelly 1 

 Jocuri de oglinzi - Agatha Christie 1 

 JoJo's Bizarre Adventure - Hirohiko Araki 1 

 Jumanji – Chris Van Alsburg 1 

 Jurnalul adolescentului miop – Mircea Eliade 1 

 Jurnalul fericirii - Nicolae Steinhardt  1 

 Jurnalul secret al Laurei Palmer – Jennifer Lynch 1 

 Jurnalul unui Burlac – Mihai Bendeac 1 

 Kakashi’s Story- Masashi Kishimoto 1 

 Kimetsu no yaiba (benzi desenate) 1 

 La Medeleni  - Ionel Teodoreanu 1 

 Labirintul – James Dashner 1 

 Laleaua Neagră – Alexandre Dumas 1 

 Lanțul – Adrian McKinty 1 

 Lasă grijile, începe să trăiești – Dale Carnegie 1 

 Lămâi, cărți și prieteni – Jo Cotterill 1 

 Lecturi geografice 1 

 Letters to a law student - Nicholas McBride 1 

 Liceenii – George Șovu 1 

 Limbajul corpului - Isabelle Duvernois 1 

 Lista de dorințe – Anna Bell 1 

 Lista de invitați - Lucy Foley 1 

 Lista lui Schindler – Thomas Keneally 1 

 Lostrița – Vasile Voiculescu 1 

 Lover letters from Paris – Nicolas Barreau 1 

 Lumea Sofiei – Jostein Gaarder 1 

 Lumina celuilalt – Savatie Bastovoi 1 

 Lumină în amurg - Xavier de Montepin  1 

 Luna. O istorie pentru viitor – Oliver Morton 1 

 Magnus Chase și zeii din Asgard - Rick Riordan 1 

 Mai multe cărți în limba engleză, fantasy  1 

 Mai multe cărți SF 1 

 Mai târziu – Stephen King 1 

 Manga 1 

 Mansfield Park – Jane Austen 1 
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 Marele plan - Stephen Hawking; Leonard Mlodinow 1 

 Marele uriaș prietenos – Roald Dahl 1 

 Mari învenții 1 

 Marile speranțe – Charles Dickens 1 

 Măcar două serii complete de Manga Japoneze 1 

 Mâini înzestrate - Ben Carson 1 

 Me Before You – Jojo Moyes 1 

 Medicina povestită pe înțelesul tuturor – Vasi Rădulescu 1 

 Memoriile unei Gheișe – Arthur Golden  1 

 Mesaj pentru Ella - Kelly Oram 1 

 Mi-ar plăcea să găsesc cărți de dezvoltare personală 1 

 Mi-aș dori foarte mult să găsesc cărți ale autorului român Vasi Rădulescu  1 

 Mica enciclopedie Hygge. Rețeta daneză a fericirii – Meik Wiking 1 

 Micuţele doamne - Louisa May Alcott 1 

 Minciunile lui Locke Lamora - Scott Lynch 1 

 Minele regelui Solomon – Henry Rider Haggard 1 

 Minți geniale - Gordon Korman 1 

 Minunatul Orinoco – Jules Verne 1 

 Miracol în Anzi – Nando Parrado 1 

 Miraculoasa călătorie a lui Edward Tulane – Kate DiCamillo 1 

 Mircea cel Bătrân – Nicolae Constantinescu 1 

 Misery – Stephen King 1 

 Misiune specială – Edgar Thomé 1 

 Mistborn – Brandon Sanderson 1 

 Misterul din pădure  - Patricia St.John 1 

 Mitologia Nordica - Neil Gaiman 1 

 Mizerabilii – Victor Hugo 1 

 Moarte pe Nil – Agatha Christie 1 

 Moartea semnează indescifrabil – Rodica Ojog-Brașoveanu 1 

 Moartea unei marionete - Carolina Graham 1 

 Mobiul – Stephen King 1 

 Moby Dick – Herman Melville 1 

 Moș Goriot – Honoré de Balzac 1 

 Munca profundă - Cal Newport 1 

 My dilemma is you – Cristina Chiperi 1 

 Naruto manga volumul 1,2,3....,72 1 

 Născuți din ceață – Brandon Sanderson 1 

 Nebun de fericire – Jenny Lawson 1 

 Neîmblânziții, Atacul roiului -Jacob Grey 1 

 Neîmblânziții, Băiatul care vorbea cu corbii - Jacob Grey 1 

 Neîmblânziții, Răzbunarea văduvei albe - Jacob Grey 1 

 Nic Năstrușnic – Francesca Simon 1 

 Nick and Charlie – Alice Oseman 1 

 Noblețea suferinței – Sabina Wurmbrand 1 
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 Nostalgia – Mircea Cărtărescu 1 

 November 9 - Colleen Hoover 1 

 Nu pot spune titluri, dar în principiu cărți de valoare, care nu se pot găsi la 

orice colț de stradă, cărți prestigioase 

1 

 Nu sunt un mare cititor, deci n-am citit atât de mult încât să-mi lipsească 

vreuna  

1 

 Numară stelele – Lois Lowry 1 

 Nuntă în cer - Mircea Eliade  1 

 O buclă în timp - Madeleine L'Engle  1 

 O scrisoare de la Muselim-Selo – George Coșbuc 1 

 O serie de întâmplări nefericite – Lemony Snicket 1 

 O zi de decembrie – Josie Silver 1 

 Obsesia – Helene N. 1 

 Odiseea spațială – Arthur C. Clarke 1 

 Odyssey – Homer 1 

 Old Shatterhand - Karl May 1 

 Olguța și operațiunea jaguar - Alex Moldovan 1 

 Omul care vede dincolo de chipuri – Eric Emmanuel Schmitt 1 

 Orașe de hârtie – John Green 1 

 Orașul fantomelor  - Victoria Schwab 1 

 Orice carte de Dan Brown 1 

 Orice carte de Stephen King 1 

 Oscar și Tanti Roz -  Eric-Emmanuel Schmitt 1 

 Pacientul – Jasper DeWitt 1 

 Pădurea norvegiană – Haruki Murakami 1 

 Pagini alese – Tudor Arghezi 1 

 Papillon – Henri Charriere 1 

 Paradis de imprumut - Christina Lauren 1 

 Pasărea Phoenix – Florin Stama 1 

 Paul și Virginia – Bernardin de Saint Pierre 1 

 Pădurea fermecată – Enid Blyton 1 

 Până acum au fost toată cărțile pe care le-am solicitat  1 

 Pânza Charlottei -  E.B. White  1 

 Pe cuvânt de șoricel – James Patterson; Chris Grabenstein 1 

 Pe drumuri de munte - Calistrat Hogas 1 

 Pentru mine au o mare valoare cărțile despre matematică și despre fizică 1 

 Peste cinci ani - Rebecca Serle 1 

 Petrecerea de Halloween – Agatha Christie 1 

 Pictează vântul - Pam Muñoz Ryan 1 

 Pinocchio – Carlo Collodi 1 

 Piramida roșie - Rick Riordan 1 

 Popa Tanda – Ioan Slavici 1 

 Poveste de Crăciun - Charles Dickens 1 

 Poveste despre două orașe - Charles Dickens 1 
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 Poveste fără sfârșit – Michael Ende 1 

 Povestea mea - Michelle Obama 1 

 Pretty Little Liars – Sara Shepard 1 

 Prietena mea genială – Elena Ferrante 1 

 Principii de viață pentru copii și adolescenți – Cristina Ștefan 1 

 Printre tonuri cenușii - Ruta Sepetys 1 

 Prințesa Diana – Nikolas Davies 1 

 Prințesă sub acoperire – Connie Glynn 1 

 Prizonierul B-3087 - Alan Gratz 1 

 Ps: îmi placi – Kasie West 1 

 Pumn de fier – Mircea Pricajan 1 

 Rashomon - Akutagawa Ryūnosuke 1 

 Rățușca cea urâtă – Hans Christian Andersen 1 

 Războiul care m-a învățat să trăiesc – Kimberly Brubarker Bradley 1 

 Războiul ciocolatei – Robert Cormier 1 

 Războiul limonadei – Jacqueline Davies 1 

 Ready Player Two – Ernest Cline 1 

 Recreația mare – Mircea Sântimbreanu 1 

 Red, White and Royal Blue - Casey McQuiston 1 

 Regele malefic – Holly Black 1 

 Regina Roșie – Victoria Aveyard 1 

 Regula celor două minute – Robert Crais 1 

 Rivalele - Jeanne Mackin 1 

 Robin Hood – Henry Gilbert 1 

 Romanul adolescentului miop – Mircea Eliade 1 

 Romeo și Julieta – William Shakespeare 1 

 Sabrina – Sarah Rees Brennan 1 

 Salbaticele - Rory Power 1 

 Sarea în bucate – Petre Ispirescu 1 

 Sânge de cerneală – Cornelia Funke 1 

 Scrieri de-ale lui Neagu Djuvara, Franz Kafka  1 

 Secera – Neil Shusterman 1 

 Secretele succesului – Dale Carnegie 1 

 Secretul mulțumirii – Harriet Lummis Smith 1 

 Sfinți păgâni, iudei și creștini – Cristian Bădiliță 1 

 Shadow and bone – Leigh Bardugo 1 

 Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle 1 

 Shiloh – Phyllis Reynolds Naylor 1 

 Slaughterhouse No. 5 – Kurt Vonnegut 1 

 Socoteala diavolului – Jane Yolen 1 

 Solo Leveling (manga) 1 

 Soția plantatorului de ceai  - Dinah Jefferies 1 

 Spiderman 1 

 Spinning Silver - Naomi Novik 1 
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 Spioana care înfulecă prânzul de la școală – Pamela Butchart 1 

 Spre far – Virginia Woolf 1 

 Starcross – Philip Reeve 1 

 Stasiland. Povești din spatele Zidului Berlinului – Anna Funder 1 

 Stăpânul umbrelor – Cassandra Clare 1 

 Sticletele – Donna Tartt 1 

 Sub soarele nopții - Stephenie Meyer 1 

 Summer lost - Ally Condie 1 

 Supraviețuitorii - Erin Hunter 1 

 Șoimul maltez - Dashiell Hammett 1 

 Știu ce gândești - Dr. Lillian Glass 1 

 Știu de ce cântă pasărea în colivie - Maya Angelou  1 

 Tărâmul poveștilor: întoarcerea vrăjitoarei - Chris Colfer 1 

 Tărâmul poveștilor: vraja dorințelor - Chris Colfer 1 

 Tânărul samurai – Chris Bradford 1 

 Tema pentru acasă - Nicolae Dabija   1 

 The Art of  Racing in the Rain – Garth Stein 1 

 The Four – Scott Galloway 1 

 The Handmaid's Tale -  Margret Atwood  1 

 The Incomplete History of Secret Organizations – Joe Tracz 1 

 The Martian – Andy Weir 1 

 The Maze Runner – James Dashner 1 

 The millionaire fastlane – M.J. DeMarco 1 

 The only study guide you'll ever need – Jade Bowler 1 

 The Overcoat  - Nikolai Gogol 1 

 The Poems - Nakahara Chuuya 1 

 The seven husbands if  Evelyn Hugo – Taylor Jenkims Reid 1 

 The Think and Grow Rich- Napoleon Hill 1 

 Thinking, fast and slow – Daniel Kahneman 1 

 Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte – Petre Ispirescu 1 

 Titanic – Bill Doyle 1 

 Toate acele locuri minunate – Jennifer Niven 1 

 Toate drepturile rezervate - Gregory Scott Katsoulis 1 

 Totul despre programarea în python 1 

 Trandafirii din Mexic – Pam Munoz Ryan 1 

 Trei metri deasupra cerului - Federico Moccia 1 

 Trilogia ,,Legenda, Geniul, Campionul” – Marie Lu 1 

 Tunelul oaselor - Victoria Schwab   1 

 Tuturor băieților pe care i-am iubit - Jenny Han 1 

 Ucigașul ABC – Agatha Christie 1 

 Ultima anchetă a lui Philip Trent - E. C. Bentley 1 

 Ultima geană de lumină - Kristin Harmel; Janne Eyre 1 

 Ultimul mohican – James Fenimore Cooper 1 

 Ultimul om - Mary Shelley 1 



127 
 

 Umbra vântului – Carlos Ruiz Zafon 1 

 Umbrele care ne despart – Tricia Levenseller 1 

 Un an la Oxford – Julia Whelan 1 

 Un băiat pe lista lui Schindler - Leon Leyson 1 

 Un cuvânt din 7 litere -  Kim Slater 1 

 Un leu sub pomul de Craciun – Irmgard Kramer 1 

 Unde fugim de-acasă? – Marin Sorescu 1 

 Unicornii magici – Zanna Davidson 1 

 Univers enciclopedic - Cartea Pădurii 1 

 Universul într-o coajă de nucă - Stephen Hawking 1 

 Uragan pe Insula Camino - John Grisham 1 

 Urmașii de sânge și os – Tomi Adeyemi 1 

 Vei fi acolo? – Guillaume Musso 1 

 Viața după Auschwitz – Eva Schloss; Karen Bartlett 1 

 Viața lui Pi – Yann Martel 1 

 Viața lui Ștefan cel Mare – Mihail Sadoveanu 1 

 Viața pe un peron - Octavian Paler 1 

 Vizita – I.L. Caragiale 1 

 Vlad Țepeș 1 

 Volume de Hans Christian Andersen 1 

 Why we sleep – Matthew Walker 1 

 Winnetou - Karl May 1 

 Zâna apelor – Ion Pop Reteganul 1 

 Zâna măseluță – Outi Kaden; Sabine Zett 1 

 

În viziunea elevilor, biblioteca școlară ar trebui să reprezinte pentru școala din care face 

parte în primul rând un loc de refugiu, relaxare, recreere, armonie, odihnă pentru elevi, 157 de 

elevi menționând acest lucru. 

În al doilea rând, cu 98 de răspunsuri din partea elevilor, biblioteca școlară trebuie să fie 

acel loc în care elevii merg pentru a se informa, a se documenta din cărți, un loc al cunoașterii și 

inspirației. 

În al treilea rând, cu 89 de răspunsuri, biblioteca școlară este locul în care elevii pot merge 

pentru a lectura, a studia, a-și face temele sau pentru a se pregăti pentru ore, concursuri și 

examene. 

Pentru 65 de elevi participanți la cercetare, biblioteca școlii este acel loc în care se găsesc 

cărți, „casa cărților”, „camera cu cărți” de unde ei își pot alege cărțile preferate având acces liber 

la raft sau de unde pot împrumuta cărți pentru acasă. 

Biblioteca școlii este, pentru 59 dintre elevii chestionați, acel loc de suflet unde merg de 

plăcere pentru a-și petrece timpul liber în pauze sau după ore, acel loc de încredere în care se 

simt în siguranță, unde sunt bine primiți, sunt tratați în mod egal și nu sunt judecați în ceea ce 

privește preferințele lor de lectură. 

Așa cum au afirmat 27 dintre elevii respondenți, biblioteca școlii reprezintă cel mai 

important loc din școală, ea este după spusele elevilor „inima școlii”, „mândria școlii”, „centrul 

cultural al școlii”, „cel mai frumos și fascinant loc din școală”, „istoria școlii”, „un regat al 

învățăturii”, ea ar trebui să reprezinte școala și să aducă un plus de valoare școlii. 

Biblioteca școlară mai este văzută de elevi și ca fiind un loc în care elevii se pot dezvolta 

(22 răspunsuri), o altă lume sau un loc magic (21 răspunsuri), un loc în care elevii pot găsi 
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sprijin, suport, ajutor (12 răspunsuri), un loc de meditație, în care poți să stai cu tine însuși (11 

răspunsuri), un loc care te îndeamnă la lectură, apropie elevii de carte și lectură sau un loc de 

socializare, discuții cu prietenii (8 răspunsuri), un loc în care profesorii își pot face orele mult 

mai interesante sau elevii pot participa la diferite activități (7 răspunsuri), dar și locul în care se 

pot întâlni pasionații de lectură (6 răspunsuri). (a se vedea figura nr. 6) 

 

 

Fig. nr. 6. Ce cred elevii că ar trebui să reprezinte biblioteca școlară/CDI-ul 

 pentru școala din care face parte 
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odihnă, liniște și armonie 

(157) 

Loc de informare, documentare, 
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(98) 

Loc de lectură, studiu, pregătire 

pentru concursuri/examene 

(89) 

O colecție de cărți la care elevii au 

acces liber pentru a-și alege cărțile 

preferate/ loc de împrumut cărți 

(65) 

Loc de suflet pentru elevi, unde 

elevii se simt bine, în siguranță, 

merg de plăcere 

(59) 

Cel mai important loc din școală/ 

centrul cultural al școlii/ inima școlii/ 

mândria școlii/reprezintă școala 

(27) 

Loc de dezvoltare a elevilor 

(22) 

O altă lume/ un loc magic/ o 

poartă spre o altă lume 

(21) 

Un loc în care poți să stai cu tine 

însuți/ loc de meditație 

(11) 

Loc de suport/ ajutor/ sprijin 

pentru elevi 

(12) 

Loc de îndemn la lectură/ 

apropierea elevilor de carte/ lectură 

(8) 

Loc de socializare/ discuții 

cu prietenii 

(8) 

Loc de participare la altfel de 

ore/ educație nonformală 

(7) 

Loc de întâlnire a 

pasionaților de lectură 

(6) 
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Răspunsurile elevilor la întrebarea „Ce crezi că ar trebui să reprezinte biblioteca 

școlară/CDI-ul pentru școala ta?”, care au stat la baza analizelor noastre sunt redate în cele ce 

urmează: 
 

 Ar trebui să reprezinte școala; 

 Ar trebui sa reprezinte un loc în care să poți să mergi să-ți dezvolți imaginația prin 

cărțile luate de acolo; 

 Ar trebui să arate diversitate în genuri, cum sunt și în persoane; 

 Ar trebui să asigure copiilor toate cărțile pe care vreau să le citească, dar și cărți noi; 

 Ar trebui să reprezintă un loc de refugiu, odihnă și informare; 

 Ar trebui să reprezinte dezvoltarea noastră și formarea noastră ca oameni; 

 Ar trebui să reprezinte locul din care îți iei o carte pentru a învăța ceva nou, pentru a 

putea intra într-o altă lume, ca o poartă spre lumea minunată din cărți; 

 Ar trebui să reprezinte locul unde să ne petrecem timpul când vrem să ne liniștim 

mintea;  

 Ar trebui să reprezinte locul unde toată lumea pasionată de lectură vine și se adună 

discutând despre cărțile citite în luna anterioară sau mai recent; 

 Ar trebui să reprezinte lumi imaginare pentru școală; 

 Ar trebui să reprezinte multe cărți și informații; 

 Ar trebui să reprezinte un ajutor; 

 Ar trebui să reprezinte un loc care să facă lucrurile mai ușor pentru cei care vor să 

citească; 

 Ar trebui să reprezinte un loc de relaxare unde te poți așeza pe un scaun și să începi să 

citești; 

 Ar trebui să reprezinte un loc în care te relaxezi și uiți de toate lucrurile, afundându-te 

printre paginile cărților; 

 Ar trebui să reprezinte un loc liniștit în care elevii ar trebui să meargă să citească și 

să-și facă teme; 

 Ar trebui să reprezinte un loc magic pentru elevi; 

 Ar trebui să reprezinte un mediu în care elevii să aibă acces la cărțile dorite pentru a 

acumula cunoștințele necesare;  

 Ar trebui să reprezinte un plus de creativitate și energie;  

 Ar trebui să reprezinte un spațiu educativ; 

 Atât un centru de informare, cât și un loc în care putem găsi cărți actuale de care 

adolescenții sunt interesați; 

 Biblioteca ar trebui să reprezinte locul unde te poți duce să te relaxezi și să citești în 

liniște și pace; 

 Biblioteca ar trebui să reprezinte o sursă de cunoaștere;  

 Biblioteca ar trebui să reprezinte ora de liniște și tăcere; 

 Biblioteca ar trebui să reprezinte un centru pentru cunoștințe; 

 Biblioteca ar trebui să reprezinte un loc unde elevii se pot aduna pentru a citi; 

 Biblioteca ar trebui să reprezinte unul dintre cele mai importante spaţii dintr-o 

instituţie şcolară, întrucât contribuie la apropierea tinerilor de lectură și la dezvoltarea 

personală; 

 Biblioteca este o instituție de cultură în care se adună, se organizează și se păstrează 

fonduri de publicații (cărți, reviste etc.) și manuscrise pentru a fi folosite de cititori; 

 Biblioteca sau CDI ar trebui sa fie un loc de relaxare și un loc pentru studiat după ore; 

 Biblioteca școală ar trebui să reprezinte o cale de relaxare;  

 Biblioteca școlară ar trebui să fie locul în care elevii își pot pregăti lecțiile și se pot 
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documenta pe teme de interes personal, cu ajutorul unui personal calificat; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte locul în care elevii se pot retrage și unde 

găsesc o gamă variată de cărți; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte locul unde mergem pentru a ne relaxa 

mintea; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte o bază de lectură și cărți utile pentru elevii 

din școală; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte o cameră plină de imaginație și adevăr; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte pentru școala din care face parte un loc unde 

poți învăța și unde îți poți mări apetitul pentru lectură; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte un loc de informare și relaxare; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte un loc în care să te relaxezi în pauze și să 

stai liniștit în timp ce îți găsești o carte interesantă sau poate îți citești cartea adusă de 

acasă într-un loc silențios și relaxant sau să citești o enciclopedie/carte; 

 Biblioteca școlară ar trebui să reprezinte un mod prin care ne îmbogățim vocabularul 

și cultura generală; 

 Biblioteca școlară ar trebuie să facă elevii să-și îmbunătățească vocabularul și să-i 

învețe să se exprime mai frumos; 

 Biblioteca școlară nu ar trebuie sa fie doar un suport pentru cultura și dezvoltarea 

elevului, ci și un mediu în care acesta să se simtă oricând primit și sprijinit în a căuta 

și cerceta din ce în ce mai mult. De altfel, biblioteca ar trebui sa fie locul în care poți 

să te scufunzi în tăcere și să lași loc imaginației să lucreze pentru tine; 

 Biblioteca școlară trebuie să reprezinte un loc de odihnă mintală, sufletească, un loc în 

care poți să îți aduni gândurile citind o carte; 

 Biblioteca școlară trebuie să reprezinte pentru școală un mediu liniștit unde elevii se 

pot recreea; 

 Biblioteca trebuie să reprezinte un loc calm în care putem merge să ne relaxăm citind, 

un loc în care să ne putem face temele și documenta în liniște; 

 Cărți bine întreținute, etc.; 

 Cărți noi; 

 Cărți și liniște; 

 Cărți zburătoare; 

 Cărțile aflate acolo; 

 Cărțile și bucuria de a citi; 

 CDI ar trebui să reprezinte un loc liniștit, unde elevii merg să studieze și să se 

informeze oricând vor ei; 

 CDI pentru școala din care face parte reprezintă un loc liniștit, portalul dintre lumea 

reală și cea ficțională; 

 CDI-ul ar trebui să reprezinte o modalitate de a-ți dezvolta imaginația; 

 Cel mai frumos și fascinant loc din școală; 

 Centrul cultural al școlii; 

 Ceva atrăgător; 

 Ceva important; 

 Consider că biblioteca ar trebui să fie spațiul în care elevii se pot regăsi, unde se pot 

elibera de lumea înconjurătoare și de apăsările acesteia; 

 Consider că biblioteca ar trebui să reprezinte un loc deschis pentru toți elevii care vor 

să citească; 

 Consider că biblioteca ar trebui să reprezinte un spațiu de recreere pe care îl folosesc 

copii în pauze, sau împrumută cărți pentru a descoperi noi meleaguri acasă; 
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 Consider că biblioteca școlară ar trebui să aibă multe cărți cu tema școlii sau istoria 

acesteia, astfel, cred eu ar reprezenta-o; 

 Consider că biblioteca şcolară ar trebui să reprezinte locul în care te duci ca să uiţi de 

stresul din timpul orelor şi de problemele tale, ca să ai parte de linişte, de o carte bună 

care să te destindă puţin şi care să îţi ofere bucurie;  

 Consider că biblioteca școlară ar trebui să reprezinte un refugiu pentru toți elevii 

școlii din care provin, un mediu în care toți să se simtă tratați în mod egal și în care să-

și poată exprima în voie propriul punct de vedere; 

 Consider că biblioteca școlară ar trebui să reprezite un loc în care elevii să se simtă 

relaxați și primiți tot timpul. Un loc de liniște pentru adolscenți; 

 Consider că biblioteca școlară/CDI ar trebui să reprezinte un loc de relaxare, un loc în 

care să ne liniștim printre cărți și discuții plăcute cu prietenii; 

 Consider că biblioteca școlară/CDI-ul al oricărei școli trebuie să semnifice sursa de 

informații, cât și refugiul elevilor, dar și al cadrelor didactice; 

 Cred că ar trebui să fie un loc spre care să fim îndrumați atunci când avem nevoie de o 

carte sau un roman; 

 Cred că ar trebui să reprezinte un element esențial și important pentru fiecare elev din 

școală; 

 Cred că ar trebui să reprezinte un loc în care copiii se pot retrage și detașa de lumea 

înconjurătoare; 

 Cred că ar trebui să reprezinte un loc special unde să te simți în largul tău. Dacă ai 

nevoie de o anumită carte, să te poți baza că o găsești în biblioteca școlară;  

 Cred că ar trebui să reprezinte un loc unde elevii se simt bine și pot alege cărți care îi 

interesează; 

 Cred că ar trebui să reprezinte un loc unde înveți lucruri noi, îți dezvolți vocabularul; 

 Cred că ar trebui să reprezinte viitorul; 

 Cred că biblioteca ar trebui să reprezinte locul preferat al elevilor pentru relaxare; 

 Cred că biblioteca ar trebui să reprezinte un loc de suflet pentru fiecare elev în care 

acesta să creadă că e mereu bine-primit;  

 Cred că biblioteca școlară/CDI-ul ar trebui să reprezinte una dintre cele mai 

importante surse de informație pentru școala din care face parte; 

 Cred că CDI ar trebui să reprezinte cel mai plăcut loc din școală, în care te poți relaxa 

citind și aflând cât mai multe lucruri despre literatură; 

 Cunoaștere, diversitate, cultură; 

 Cunoaștere; 

 Destul de importantă; 

 Diversitatea și potențialele care sunt prezente în echipamentul școlii, dar și în 

profesori și elevi; 

 După părerea mea, biblioteca/CDI ar trebui să fie un loc liniștit în care îți poți găsi 

refugiul când nu ai pe nimeni atunci când îți merge rău sau pur și simplu vrei puțină 

pace. Unde poți citi cărți care îți pot duce gândul în alta parte, departe de probleme și 

stres; 

 Ea ar trebui să reprezinte lumea cărților; 

 Ea trebuie să îndrume toți copii să citească pentru că cititul este foarte important 

pentru un copil; 

 Este pentru a acorda elevilor și cadrelor didactice diferite informații despre o anumită 

carte, etc.; 

 Eu cred că ar trebui să reprezinte ceva care să inspire mai mulți oameni să citească; 

 Eu cred că ar trebui să reprezinte locul unde încep toate basmele, poveștile, locul unde 

îți începi imaginația; 
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 Eu cred că ar trebui să reprezinte un izvor imens de cărți; 

 Eu cred că ar trebui să reprezinte un loc de relaxare prin lectură; 

 Eu cred că ar trebui să reprezinte un loc în care lectura își pune amprenta; 

 Eu cred că ar trebui să reprezinte un loc liniștit, spațios și retras; 

 Eu cred că ar trebui să reprezinte un univers al imaginației unde ar trebui să fie toate 

cărțile (dacă nu sunt deja) de unde copii să își aleagă; 

 Eu cred că biblioteca ar trebui să reprezinte un loc de recreere; 

 Eu cred că biblioteca școală/CDI-ul ar trebui să reprezinte aurul dintr-o mină, 

descoperită tot mai mult și săpată tot mai adânc; 

 Eu cred că biblioteca școlară ar trebui să reprezinte locul în care elevii pot găsi orice 

carte au nevoie; 

 Eu cred că biblioteca școlară ar trebui să reprezinte locul unde ne putem face ordine în 

gânduri și unde putem trăi mai multe vieți prin intermediul cărților, înconjurați de 

liniște și feriți de agitația din jurul nostru; 

 Eu cred că biblioteca școlară ar trebui să reprezinte un loc unde copiii se pot duce să 

citească, să învețe sau un loc unde profesorii își pot face lecțiile mult mai interesante și 

frumoase; 

 Eu cred că biblioteca școlară pentru școala din care face parte reprezintă un loc care 

te ajută la dezvoltarea cunoștințelor culturale și lingvistice; 

 Eu cred că biblioteca trebuie să reprezinte un loc mai puțin sufocant și mai mult de 

relaxare unde putem să găsim ceea ce dorim; 

 Eu cred că reprezintă învățătura; 

 Eu cred că, biblioteca școlară ar trebui să reprezinte un loc unde elevii au parte de 

liniște și pot citi ceea ce le place în decursul pauzelor; 

 Formare rapidă; 

 Frumusețe; 

 Frumusețe; 

 Informații noi; 

 Inima școlii, unde gândurile și preferințele copiilor iau viață prin cărți; 

 Istoria ei; 

 Îmi place deja ceea ce reprezintă, ce am reușit parțial să descopăr, deci nu cred că aș 

avea ceva de adăugat; 

 În opinia mea, biblioteca ar trebui să reprezinte un loc al magiei în care pasionații de 

lectură se pot aduna pentru a putea să-și practice pasiunea; 

 În opinia mea, biblioteca pentru școală reprezintă locul unde elevii își ocupă timpul 

liber dintre ore; 

 Loc cult; 

 Loc de citit cărți; 

 Loc de citit; 

 Loc de informare; 

 Loc de relaxare și socializare; 

 Locul de informare care trebuie păstrat, îngrijit și prețuit de către toți membrii 

liceului;  

 Locul de lectură; 

 Locul de recreere pentru elevi; 

 Locul de recreere și relaxare pentru elevi; 

 Locul de relaxare, visare, cunoaștere, devenire, descoperire; 

 Locul de unde se iau cărți; 
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 Locul din care putem împrumuta cărți, sau să stăm să le citim acolo;  

 Locul din care putem să aflăm foarte ușor informații de care avem nevoie; 

 Locul favorit al tuturor elevilor; 

 Locul în care găsim răspunsuri;  

 Locul unde citim și facem teme și căutăm noi informații; 

 Locul unde copii merg pentru a se relaxa citind sau pentru a învăța; 

 Locul unde copii merg să se relaxeze și să-și îmbogățească imaginația; 

 Locul unde copiii pot veni cu încredere să împrumute cărți pe placul lor; 

 Locul unde elevii pot avea timp pentru ei; 

 Locul unde elevii pot să se relaxeze, să scape de grijile pentru teste și ascultări; 

 Locul unde găsești răspunsul la orice întrebare; 

 Locul unde îți găsești liniștea cu o carte în mână;  

 Locul unde ne îmbunătățim și ne verificăm cunoștințele; 

 Locul unde ne putem inspira; 

 Locul unde poți învăța altfel; 

 Locul unde poți să te ajuți de informații și să studiezi; 

 Locul unde te documentezi; 

 Locul unde te pierzi în imaginație; 

 Locul unde te poți informa gratuit sau un loc în care poți studia; 

 Multe cărți de citit; 

 Ne ajută foarte mult; 

 Ne ajută să facem orele mai intersante și să ne dezvoltăm vocabularul; 

 Ne ajută să ne dezvoltăm vocabularul; 

 Nu știu ce ar putea reprezenta mai mult decât o simplă bibliotecă; 

 O  ușă care se dechide mereu pentru oricine; 

 O bibliotecă școlară ar trebui să reprezinte că nu avem nevoie chiar de fiecare dată de 

telefonul mobil, de tabletă sau laptop (doar când nu găsim ceva într-o carte). Cărțile 

sunt foarte importante pentru noi deoarece ne îmbogățim vocabularul și imaginația; 

 O cameră cu cărții; 

 O colecție de cărți pentru toate gusturile; 

 O formă de a ajuta elevii să aibă un vocabularul bogat; 

 O încăpere de liniște și pace; 

 O încăpere în care îți poți găsi refugiul în paginile unei cărți; 

 O încăpere plină cu persoane care doresc să citească; 

 O lume a poveștilor;  

 O lume nouă; 

 O oază de relaxare și un sprijin pentru nevoile noastre literare; 

 O oglindă care reflectă înțelepciune celor care se „privesc” în ea; 

 O parte de liniște; 

 O resursă utilă și la îndemână de a procura cărți esențiale pentru noi, care adesea, 

poate unii dintre noi nu avem posibilitatea de a le achiziționa; 

 O resursă valoroasă pentru informare și cultură; 

 O sală de proiecții și de lectură; 

 O sală de relaxare; 

 O sursă de ajutor, de informare; 

 O sursă de cărți și materiale scrise pentru școală, educație, respectiv pentru cărți ce se 
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pot citi în timpul liber potrivite curentului literar curent, respectiv generației; 

 O sursă de cunoaștere; 

 O sursă de cunoștințe; 

 O sursă de documentare; 

 O sursă de informare; 

 O sursă de informare; 

 O sursă de informare; 

 O sursă de inspirație; 

 O sursă de inspirație; 

 O sursă din care putem lua mereu ce avem nevoie; 

 O ușă deschisă zilnic; 

 O zonă de relaxare; 

 Partea esențială; 

 Părerea mea este că ar trebui să reprezinte mult mai mult decât reprezintă acum, adică 

să se ia mai în serios; 

 Pentru mine biblioteca reprezintă frumusețe; 

 Pentru mine biblioteca reprezintă un loc unde pot să mă duc pentru a mă relaxa citind 

o carte; 

 Pentru mine CDI sau biblioteca este o parte importantă din școală;  

 Pentru mine reprezintă locul unde poți lucra la referate/proiecte în liniște luând 

informații din cărți;  

 Pentru mine, biblioteca reprezintă o cameră permisă pentru toată lumea;  

 Pentru școala din care face parte, o bibliotecă ar trebui să fie o încăpere plină de 

universuri în care elevii pot călători cu ușurință; 

 Pentru școală din care fac parte, mai ales că avem și profiluri umane, ar trebui să 

reprezinte ceva important și să aibă cât mai multe cărți și oamenii să fie cât mai 

deschiși; 

 Pentru școală, CDI-ul ar trebui să reprezinte o formă de a ajuta elevii să își dezvolte 

vocabularul și să-și descopere pasiunile; 

 Poartă către o multitudine de informații și povești;  

 Poți face orele mai interesante; 

 Printre cele mai importante și căutate săli; 

 Răspunsuri la orice întrebare adresată; 

 Reprezintă locul iubitorilor cititori de cărți; 

 Să fie ca o a doua casă; 

 Să încurajeze cel mai mult copiii; 

 Să putem învăța cu toții carte; 

 Să reprezinte o nouă cunoaștere, o cunoaștere digitală; 

 Să reprezinte un spațiu de relaxare şi informare; 

 Spațiu de formare, de comunicare, de informare, un loc de cultură unde se pot afla 

toate informațiile; 

 Sursa informativă apropiată și rapidă;  

 Sursă de inspirație, relaxare; 

 Trebuie să reprezinte un loc minunat în care să poți citi în liniște; 

 Un  loc  de  citire; 

 Un ajutor în plus în viața unui elev; 

 Un avantaj în învățarea corectă și eficientă; 
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 Un centru de informare suplimentară; 

 Un centru de recreere; 

 Un centru în care să te simți în singuranță; 

 Un centru pentru informare (este deja); 

 Un colț de informații și un îndemn la lectură; 

 Un învățământ pentru cei ce vor să își dezvolte mintea și creativitatea; 

 Un loc al cunoașterii și al învățării; 

 Un loc al informației, al cunoașterii; 

 Un loc calm, relaxant, plin de cărți de toate genurile; 

 Un loc calm; 

 Un loc comod în care îți poți face temele și poți studia în liniște; 

 Un loc cu cărți pentru elevii de la aceea școală; 

 Un loc cu multe cărți; 

 Un loc de  informare și relaxare pentru elevi; 

 Un loc de citit; 

 Un loc de distracție printre povești;  

 Un loc de informare sau unde pot găsi cărțile pe care doresc să le citesc; 

 Un loc de informare, creații; 

 Un loc de informare;  

 Un loc de informare; 

 Un loc de informare; 

 Un loc de inspirare;  

 Un loc de lecturare și obținere a cărților; 

 Un loc de lectură și de informații; 

 Un loc de lectură și de studiu; 

 Un loc de lectură; 

 Un loc de liniște în care să te poți relaxa citind; 

 Un loc de liniște și relaxare, pentru învățat sau citit în timpul liber; 

 Un loc de liniște și relaxare; 

 Un loc de liniște, unde mergi de plăcere; 

 Un loc de pace în care lumea poate veni să citească sau să se pregătească pentru teste 

sau examene; 

 Un loc de recreere; 

 Un loc de recreere, relaxare; 

 Un loc de recreere; 

 Un loc de recreere; 

 Un loc de reculegere sau/ și studiu; 

 Un loc de refugiu și liniște pentru elevi; 

 Un loc de refugiu, dar în același timp un loc în care poți găsi informații utile; 

 Un loc de refugiu; 

 Un loc de refugiu; 

 Un loc de relaxare; 

 Un loc de relaxare după o zi grea; 

 Un loc de relaxare în care poți să citești;  

 Un loc de relaxare în pauze; 

 Un loc de relaxare în pauze; 
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 Un loc de relaxare pentru copii; 

 Un loc de relaxare pentru elevi; 

 Un loc de relaxare pentru unii; 

 Un loc de relaxare și dezvoltare a elevilor; 

 Un loc de relaxare și informare;  

 Un loc de relaxare unde ai putea merge în orele libere; 

 Un loc de relaxare, de unde putem împrumuta cărțile care ne interesează; 

 Un loc de relaxare, refugiu după atâtea ore; 

 Un loc de relaxare; 

 Un loc de relaxare; 

 Un loc de relaxare; 

 Un loc de relaxare; 

 Un loc de relaxare; 

 Un loc de studiu și de informații esențiale găsite în unele cărți; 

 Un loc de studiu/cercetare; 

 Un loc de studiu; 

 Un loc de studiu; 

 Un loc de studiu; 

 Un loc de unde copii se pot informa; 

 Un loc de unde elevii primesc informații dar și un loc unde poți citi cartea preferată;  

 Un loc de unde elevii să facă rost de informații pentru proiecte, cărți pentru citit în 

timpul liber și un loc unde să aibă acces la internet; 

 Un loc de unde ne putem procura informații; 

 Un loc de unde poți împrumuta cărți;  

 Un loc de unde poți împrumuta cărți; 

 Un loc de unde poți împrumuta diferite cărți; 

 Un loc de unde putem face rost de cărți; 

 Un loc deschis pentru lectură și descoperire; 

 Un loc din care copiii pot împrumuta cărți și se pot bucura de lecturi; 

 Un loc din care elevii ar putea să facă rost de cărți pentru temele de la școală sau 

pentru ei; 

 Un loc din care să putem să ne împrumutăm cărțiile preferate; 

 Un loc fascinant; 

 Un loc foarte important unde să avem timp să mergem în timpul pauzelor; 

 Un loc frecventat de elevi; 

 Un loc frumos de vizitat în care poți citi; 

 Un loc frumos unde te poți relaxa citind; 

 Un loc important din care să ne documentăm în legătură cu orice subiect;  

 Un loc important; 

 Un loc în care aflu lucruri noi prin citirea și descoperirea unei cărți; 

 Un loc în care elevii să se simtă bine;  

 Un loc în care elevii ar putea să-și petreacă pauzele citind sau orele pe care nu le fac 

în ziua respectivă, într-un mediu relaxant; 

 Un loc în care elevii pot merge pentru a studia în liniște sau să citească; 

 Un loc în care elevii pot să se refugieze în cărți, și biblioteca ar trebui să reprezinte 

casa informației și cunoștinței; 
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 Un loc în care elevii pot să se relaxeze; 

 Un loc în care elevii pot să-și facă temele sau să caute informații; 

 Un loc în care elevii să se simtă în siguranță; 

 Un loc în care elevii să-și găsească momente de liniște și gândire, de unde să poată să 

se informeze legat de orice subiect; 

 Un loc în care elevii se întâlnesc și discută despre cărțile citite; 

 Un loc în care elevii se pot relaxa; 

 Un loc în care găsești o multitudine de surse de inspirație, informație; 

 Un loc în care înveți lucruri noi și care te inspiră în viață; 

 Un loc în care ne putem relaxa; 

 Un loc în care ne simțim bine și ne îmbogățim imaginația și cultura; 

 Un loc în care oricine poate citi sau documenta în timpul liber, în care să te simți 

diferit; 

 Un loc în care pot găsi cărți pe care nu le pot găsi acasă; 

 Un loc în care poți face diferite activități și poți să citești; 

 Un loc în care poți uita de orice grijă și un portal spre o lume nouă; 

 Un loc în care poți visa, comunica și citi cărțile tale preferate; 

 Un loc în care putem găsi multe cărți și din care ne putem informa imediat; 

 Un loc în care putem să ne verificăm și îmbunătăți cunoștințele; 

 Un loc în care să citim; 

 Un loc în care să existe armonie și liniște; 

 Un loc în care să fie multă armonie, în care lumea să vină să discute despre ultimele 

cărți citite, să distribuie opinii; 

 Un loc în care să înveți multe lucruri noi;  

 Un loc în care să mergem cu placere; 

 Un loc în care să ne îmbunătățim cunoștințele; 

 Un loc în care să ne petrecem timpul liber; 

 Un loc în care să ne recreem în pauze;  

 Un loc în care să poți citi; 

 Un loc în care să poți găsi cartea dorită și să ai un timp de relaxare; 

 Un loc în care să poți sta cu tine însuți; 

 Un loc în care să putem căuta cărțile pe care le dorim fără frica de a fi judecați; 

 Un loc în care se pot găsi atât informații necesare, cât și modalități de entertainment 

(prin citit); 

 Un loc în care te poți informa și unde poți sta și învăța în liniște după sau între ore; 

 Un loc în care te poți refugia învățând; 

 Un loc în care te poți relaxa citind o carte sau un loc de unde poți face rost de 

informații; 

 Un loc în care te poți relaxa și studia în liniște; 

 Un loc în care te poți relaxa și teleporta intr-un alt univers; 

 Un loc în care te poți simți mereu acasă; 

 Un loc în care toți elevii sunt încurajați să citească; 

 Un loc în care trebuie să te simți ca acasă; 

 Un loc în care vrei să-ți petreci cât mai mult timp; 

 Un loc la care apelez pentru informații noi, dar și un loc pentru activități de educație 

non-formală; 

 Un loc liniștit și primitor, care stârnești motivație și dorință de a cunoaște prin cărți; 
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 Un loc liniștit în care îți poți limpezi mintea; 

 Un loc liniștit în care poți citi ceea ce-ți place; 

 Un loc liniștit în care poți citi; 

 Un loc liniștit în care poți să-ți asculți gândurile și să te relaxezi; 

 Un loc liniștit în care să poți sta; 

 Un loc liniștit în care te poți relaxa citind ceva pe placul tău; 

 Un loc liniștit pentru elevi; 

 Un loc liniștit și mare în care să citim și să învățăm; 

 Un loc liniștit și sigur;  

 Un loc liniștit unde fiecare elev să-și găsească o carte pe placul său; 

 Un loc liniștit unde poți medita și lectura; 

 Un loc liniștit, de relaxare unde găsești cărți din mai multe domenii; 

 Un loc liniștit, unde poți să citești o carte în liniște; 

 Un loc liniștit; 

 Un loc liniștit; 

 Un loc liniștit; 

 Un loc liniștit; 

 Un loc liniștitor, relaxant; 

 Un loc liniștitor; 

 Un loc magic prin care ne cultivăm cunoștințele; 

 Un loc pentru acumularea informației; 

 Un loc pentru dezvoltarea personală; 

 Un loc permis tuturor pentru studiu suplimentar, pentru informare; 

 Un loc plăcut de unde îți alegi cărțile dorite pentru ați petrece timpul liber cât mai 

plăcut; 

 Un loc plăcut; 

 Un loc plin de cultură și inteligență; 

 Un loc plin de liniște în care te poți relaxa și bucura de o poveste bună; 

 Un loc plin de surse de cunoaştere; 

 Un loc primitor cu o multitudine de cărți; 

 Un loc relaxant; 

 Un loc relaxant; 

 Un loc relaxant; 

 Un loc sigur de relaxare și informare; 

 Un loc sigur și primitor pentru elevi; 

 Un loc special plin de cărții; 

 Un loc spiritual; 

 Un loc unde citești; 

 Un loc unde copiii pot învăța și citi în liniște și pace; 

 Un loc unde e liniște și armonie; 

 Un loc unde elevii își pot petrece timpul; 

 Un loc unde elevii să se informeze și relaxeze; 

 Un loc unde elevii se pot relaxa; 

 Un loc unde îți poți petrece pauzele, unde poți învăța și unde îți poți găsi noi prieteni 

cu interese asemănătoare cu ale tale; 

 Un loc unde lumea citește; 
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 Un loc unde lumea poate să găsească liniște și cărți;  

 Un loc unde mergem cu drag nu obligați de profesorii de română sau alți profesori; 

 Un loc unde ne putem recreea după ore; 

 Un loc unde ne putem relaxa comunicând și citind o carte; 

 Un loc unde poți găsi ce carte dorești din domenii diferite; 

 Un loc unde poți să-ți dezvolți cititul; 

 Un loc unde poți sta liniștit să te deconectezi de la tot ce se află în jurul tău, unde este 

o atmosferă plăcută; 

 Un loc unde poți sta liniștit, să te pierzi în basme; 

 Un loc unde să găsești atât cărți utile pentru școală, dar și cărți care să te pasioneze; 

 Un loc unde să ne simțim bine;  

 Un loc unde să pot să îmi găsesc cărțile de care am nevoie atât pentru programa 

școlară cât și pentru dezvoltarea personală; 

 Un loc unde să te recreezi; 

 Un loc unde suntem liberi să alegem cărțile noastre preferate sau de unde putem lua 

cărțile cerute de la școală; 

 Un loc unde te poți documenta și citi; 

 Un loc unde te poți informa sau citi despre anumite subiecte fără a fi deranjat de 

nimeni; 

 Un loc unde te poți recreea; 

 Un loc unde te poți relaxa citind; 

 Un loc unde te poți relaxa în pauze sau unde îți poți face temele; 

 Un loc unde te poți relaxa; 

 Un loc unde te poți relaxa; 

 Un loc unde te simți ca acasă, deoarece acolo mergi să studiezi sau să citești, 

atmosfera este foarte importantă; 

 Un loc unde vrei să mergi din plăcere pentru a descoperi informații noi; 

 Un mediu indicat doar pentru citit; 

 Un mediu primitor în care oricine poate veni să citească sau să afle lucruri noi; 

 Un mijloc de cunoaștere; 

 Un mod de a te ajuta să te îmbunătățești pe plan educațional; 

 Un mod prin care înțelegi mai repede materia din clasă;  

 Un mod prin care ne dezvoltăm intelectual; 

 Un punct central al școlii; 

 Un punct de studiu și lectură plăcut pentru elevi, care să fie diferit de sala de clasă; 

 Un punct în care îți găsești liniștea; 

 Un refugiu pentru elevi; 

 Un reper important pentru elevi; 

 Un spațiu de creație și cultură; 

 Un spațiu de cultură; 

 Un spațiu de relaxare în care ne putem găsi și exprima creativitatea, loc de încredere 

și un regat al învățăturii; 

 Un spațiu în care atât elevii cât și profesori pot să își petreacă timpul citind sau 

lucrând la teme sau proiecte; 

 Un spațiu în care putem să ne documentăm și să găsim diverse informații din 

numeroase domenii; 

 Un spațiu în care să ne îmbogățit imaginația și cultura; 
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 Un spațiu liniștit în care elevii se pot relaxa afundându-se în cărți; 

 Un spațiu relaxant sau un loc de infomare; 

 Un spațiu relaxant, protector, o mândrie a școlii, unde să poți găsi orice carte; 

 Un suport educațional pentru elevi și profesori; 

 Un univers al poveștilor; 

 Unul dintre cele mai importante locuri din această instituție; 

 Unul dintre cele mai importante spații; 

 Varietate mare de cărți. 

 

La întrebarea „În viziunea ta, cum ar arăta o bibliotecă școlară a viitorului?”, 

răspunsurile primite din partea elevilor au fost organizate în 14 categorii destul de variate ca și 

conținut. Numărul din fiecare căsuță îndică cu aproximație ponderea celor care au optat pentru 

răspunsuri asemănătoare cu cele menționate. (a se vedea figura nr. 7) 

O bibliotecă școlară a viitorului este văzută de 120 dintre elevii respondenți ca fiind plină 

cu rafturi de cărți, ca având foarte multe cărți din toate domeniile. 

Pentru 79 de elevi, biblioteca școlară din viitor va fi mai modernă și mai atractivă, 

spațioasă, luminoasă, cu o atmosferă plăcută în care se poate auzi muzică ambientală, cu plante 

decorative, locuri confortabile pentru lectură și cu o sală modernă de studiu, pentru 78 de elevi 

va fi mai digitizată, cu mai multă tehnologie (calculatoare moderne, e-book-uri, tablete, 

imprimante 3D, echipamente de ultimă generație), iar 70 o văd ca fiind plină de rafturi cu tablete 

sau e-book-uri în loc de cărți și va conține doar cărți în format electronic. 

Biblioteca viitorului va conține atât cărți în format tipărit, cât și cărți electronice sunt de 

părere 45 de elevi participanți la cercetare, 38 își doresc ca aceasta să arate la fel ca în prezent, în 

timp ce 27 de elevi o văd ca fiind doar online/virtuală, iar 26 își doresc să conțină cărți noi 

apărute pe piața editorială. 

Biblioteca școlară a viitorului, sunt de părere 24 dintre elevii chestionați, va fi dotată cu 

echipamente speciale, care te ajută să cauți cărțile dorite (monitoare, hărți electronice), dar și 

cataloage sau aplicații disponibile online, în timp ce 20 de elevi o văd ca pe o bibliotecă 

desprinsă din cărțile SF, cu roboți în loc de bibliotecari, cărți plutitoare, cărți comandate vocal, 

cărți inteligente, cărți 3D, holograme sau cu cărți care vin singure la cititori. 

Sunt și elevi (13) care își doresc ca bibliotecile școlare din viitor să fie doar cu cărți tipărite 

și fără tehnologie, 7 elevi vor să aibă posibilitatea de a servi un ceai, o cafea, o gustare sau ceva 

dulce în timp ce citesc o carte, 6 respondenți cred că bibliotecile școlare vor fi mai populate, mai 

pline de cititori în viitor, în timp ce un elev a afirmat că bibliotecile școlare nu vor mai exista în 

viitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Fig. nr. 7. Biblioteca școlară a viitorului în viziunea elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plină cu rafturi de cărți/ cu foarte 

multe cărți din toate domeniile 

(120) 

Mai digitalizată decât în prezent/ cu 

mai multă tehnologie (calculatoare 

moderne, tablete, e-book-uri, 

imprimantă 3 D, echipamente de 

ultimă generație, etc.) 

(78) 

În timp ce citești poți să servești un 

ceai/ cafea sau o gustare/ceva dulce 

(7) 

Biblioteca școlară nu va mai exista 

(1) 

Dotată cu echipamente speciale, 

care te ajută să cauți cărțile 

(ecrane, hărți electronice)/ dispune 

de catalog electronic/ aplicații 

(24) 

O bibliotecă cu cărți tipărite, 

fără tehnologie 

(13) 

Va fi doar online/virtuală 

(27) 

Cu roboți în loc de 

bibliotecari/cărți plutitoare/cărți 

comandate vocal/ cărți 

inteligente/cărți 3D/ holograme/ 

cărți care vin singure la cititori 

(20) 

Rafturi cu tablete/e-book-uri în loc 

de cărți/ doar cărți electronice 

(70) 

Va conține cărți noi apărute 

(26) 

Va fi mai populată/ 

plină de cititori 

(6) 

Conține atât cărți tipărite, cât și 

cărți electronice 

(45) 

Modernă, atractivă pentru elevi, 

spațioasă, luminoasă, atmosferă plăcută, 

muzică ambientală, plante decorative, 

locuri confortabile pentru lectură, sală 

modernă de studiu, etc. 

(79) 

 

Va arăta la fel ca și în prezent 

(38) 
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Răspunsurile elevilor la întrebarea „În viziunea ta, cum ar arăta o bibliotecă școlară a 

viitorului?”, care au stat la baza analizelor noastre, sunt redate în cele ce urmează: 

 

 Mai multă tehnologie, cărți electronice; 

 Ar fi plină de rafturi cu tablete cu cărți electronice, dar ar avea și cărți tipărite; 

 O sală mare cu multe rafturi și spațiu pentru citit ...poate și muzică bună;  

 O sală magică cu multe stick-uri; 

 Cred în continua evoluție și dezvoltare a lumii și cred că acestea sunt deosebit de necesare 

umanității și chiar nerealizabile fără constanta prezență a bibliotecilor cu tot ce au ele de 

oferit. Cu toate acestea, eu nu îmi pot imagina o biblioteca, chiar și în viitorul (probabil) 

dominat de tehnologie, fără rafturile ticsite cu cărți mai vechi și mai noi și fără parfumul 

specific de pagini îngălbenite care au servit atâtor indivizi. Toate acestea compun 

atmosfera specifica unei biblioteci, un mediu propice pentru dezvoltare și creativitate, care 

contrastează puternic cu viața din exteriorul încăperii magice.  

 O biblioteca mare cu multe cărți nou apărute și cu locuri amenajate de citit; 

 Mai digitalizată; 

 Online; 

 Să aibă tablete în loc de cărți; 

 Ceva similar unei librării de acum, spre exemplu Cărturești; 

 Cărți electronice în număr mare, mediu comfortabil, multitudine de cărți din vaste domenii; 

 Majoritatea operelor să fie din secolul al XXI-lea, cărți moderne și inovative; 

 Virtuală; 

 Cu foarte multe cărți celebre; 

 Ar trebui să aibă și titlurile noi apărute; 

 Ar avea doar cărți în format electronic; 

 Un loc cu spații special destinate cititului unde să regăsești atât cărțile clasice cât și cărți în 

format digital; 

 O tabletă care să-ți arate unde este mai exact cartea de care ai nevoie; 

 În concepția mea, biblioteca viitorului ar avea mai multe cărți în format digital decât în 

format fizic și ar avea un mijloc de găsire a unei cărți mult mai rapid decat metoda de a 

căuta cartea dupa genul ei sau întrebând bibliotecarul; 

 E-books, calculatoare și wifi gratuit; 

 Aceasta ar combina armonios o variație de cărți tipărite, audiobook-uri și cărți electronice 

pentru toate tipurile de cititori; 

 La fel ca în prezent; 

 Modernă, cu o varietate impresionanta de cărți atât fizice cât și digitale și audio și volume 

rare; 

 Să aibă cărți noi din toate domenile;   

 Digitală, cu cărți electronice; 

 O bibliotecă a viitorului ar trebui să fie online; 

 Cu cărți din toate domenile și modernizată;  

 O biblioteca unde să fie spații largi, liniștite, comfortabile, primitoare unde să ai 

posibilitatea să citești orice dorești, dacă nu există cartea în format fizic, vei citi de pe o 

tabletă special făcută pentru citit; 

 Biblioteca nu va fi niciodată schimbată, își va păstra originalitatea; 

 Dotată cu cărți clasice dar și în format digital; 

 Cu multe cărți din diferite domenii; 
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 Un loc foarte mare unde să se găsească aproape toate cărțile; 

 Cu multe fotolii și multe cărți tipărite; 

 Rafturi înalte pline cu cărți, canapele și fotolii pentru cititori; 

 O bibliotecă ar trebui să arate extrem de mare, plină ochi de cărți și bănci sau scaune 

pentru citit; 

 Cu nenumărate cărți și niște gustări;  

 Probabil la fel; 

 Cu cărți electronice și roboți în loc de bibliotecare; 

 La fel ca acum, poate cu mai multă tehnologie; 

 Înaltă cu etaj și scară la fiecare raft; 

 Pentru mine o bibliotecă va însemna întotdeauna un loc liniștit, cu multe fereste, ferit de 

restul lumii și cu rafturi pline de cărți; 

 În viziunea mea o bibliotecă școlară a viitorului trebuie să aibă cărți imteresante dar în 

același timp trebuie să fie o atmosferă plăcută; 

 În viziunea mea, biblioteca școlară a viitorului ar avea multe calculatoare pentru a ajuta 

elevii să se informeze pentru diferite proiecte, cărți noi apărute și o mică sală unde se vor 

derula filme bazate pe cărți, pentru ca elevii să poată compara filmul și cartea; 

 Un loc deschis unde poți veni cu drag, plin cu plante și cărți pentru oricine; 

 În viziunea mea o bibliotecă școlară a viitorului ar fi plină cu cărți care să ajute elevii la 

studii, dar în special, ar avea un aparat care să-ți teleporteze carte pe care o cauți; 

 Cărți pe tavan și lift; 

 Mai multe cărți; 

 O bibliotecă a unei școli din viitor ar fi o bibliotecă albă, curată care are cărți organizate 

pe teme și ale caror locație o poți afla de pe o hartă electronică; 

 Cu cărți accesibile prin cod QR; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar arăta la fel ca una din zilele noastre, din zilele când nu 

există epidemia actuală; 

 În viziunea mea, o bibliotecă școlară a viitorului care mi-ar face plăcere să existe și în 

realitate este o bibliotecă în care poți citi și face temele în timp ce bei dintr-o ceașcă de 

ceai sau cafea și „deguști” o bucată de prăjitură (prăjitura și ceaiul/cafeaua să fie 

cumpărate de la bibliotecă sau dintr-un alt loc din incita școlii, ales de director); 

 Cred că ar fi mai multă tehnologie pentru că mulți nu mai citesc atâtea cărți;  

 Mai nimic schimbat față de prezent, dar ar putea fi adăugată o tableta pe care să cauți 

cartea dorită, să ști sigur dacă este în bibliotecă sau nu; 

 Orice carte la degetul mic; 

 Cu foarte multe cărți; 

 Doar cu tablete și telefoane; 

 O bibliotecă cu aplicație proprie în care poți verifica disponibilitatea cărții pe care dorești 

să o citești și să o poți rezerva până ai posibilitatea să o împrumuți; 

 O bibliotecă imensă cu o cantitate enormă de cărți, ce oferă atât posibilitate de lectură 

electronică cât și audio și diverse locații unde se poate sta să se citească pentru confortul 

tuturor persoanelor; 

 Digitalizată; 

 Consider că bibliotecile vor rămâne la fel, să dea starea necesară pentru cititor; 

 Ar avea mai multe calculatoare; 

 O bibliotecă școlară a viitorului, pe lângă faptul că ar avea multe cărți, ar avea și o sală 

separată pentru învățat, făcut teme;  

 Cu multe cărți din toate domeniile;  
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 Biblioteca școlară a viitorului ar avea cărți doar în format electronic; 

 O biblioteca cu cărți electronice dar și cărți tipărite; 

 La fel ca acum; 

 Eu sper că la fel, dar cu mai multe cărți; 

 Cu multe cărți de actualitate, spațioasă, confortabilă; 

 La fel, păstrându-și formatul fizic al cărților; 

 Multe rafturi mari, multe cărți, lift; 

 Cred că va dispărea fiind înlocuită de mediul online; 

 Cărți digitale, un fel de holograme; 

 Mă gândesc că o să aibă cărți electronice;  

 Foarte multe cărți, digitale și tipărite; 

 Să aibă atât cărți audio, cât și tipărite; 

 La fel ca acum, dar cu conținut mai contemporan; 

 Foarte mare și cu toate cărțile din lume; 

 Ceva mai bun; 

 Exact la fel, doar cu mai multe cărți; 

 Mai populată; 

 O bibliotecă plină de cărți noi și de CD-uri pentru ascultarea cărților audio; 

 Chiar nu știu ... poate să aibe cărți electronice și să fie puse în baza de date, dar nu ar avea 

așa o frumusețe aparte datorită faptului că nu ar mai fi ca pe vremuri; 

 Plină cu cărți, rafturi multe, două etaje, primul cu cărți, al doilea cu fotolii și locuri de citit;  

 Probabil, o bibliotecă în viitor va trebui să conțină calculatoare și căști pentru cei care 

preferă cărțile audio sau cărți electronice; 

 Ar fi o bibliotecă plină de cărți noi; 

 Plină cu cărți electronice; 

 Biblioteca nu se poate schimba, ea trebuie să rămâne bibliotecă; 

 În viziunea mea o bibliotecă trebuie să arate colorat pentru a fi văzută că pe un loc 

primitor; 

 În mare măsură cum ar arăta acum, dar ar fi și cărți audio sau să fie un raft cu tablete ca 

să poți citi cărți electronice; 

 Cu mai multe cărți; 

 Bibliotecă digitală; 

 Cu monitoare și cărți audio; 

 În viziunea mea ar fi un loc deschis, cu culori deschise, scaune tip sac pe care să stai și o 

mulțime de perne pufoase; 

 O bibliotecă unde sunt foarte multe cărți; 

 La fel ca și în prezent; 

 Scaune și mese și rafturi pline de cărți noi și vechi; 

 Cred că vor fi în mare parte doar cărți electronice ceea ce nu îmi prea convine; 

 Să fie o bibliotecă mai mare cu mai multe cărți; 

 Din păcate, cu cărți electronice; 

 La fel, dar mai multe cărți; 

 În viziunea mea ar fi plină de cărți de toate felurile; 

 O bibliotecă mare, cărți peste tot unde te uiți și locuri comfortabile în care poți sta; 

 Cibernetică; 

 Un spațiu mare, relaxant, cărți și flori; 
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 Mai multe cărți în engleză; 

 Eu zic că o școală a viitorului va avea tablete unde se află tote informațiile de care ai 

nevoie; 

 Cu multe cărți, mulți copii care citesc, scaune cu masaj și cu cărți inteligente; 

 Ar fi cu cărți electronice; 

 Ar avea cărțile sortate mereu pe categorii, ar avea un loc de studiu diversificat în 

expansiune și să ai un abonament cu o plăcuță pe el care să conțină toate datele, de când ai 

împrumutat o carte, dacă ai înapoiat-o și bineînțeles  datele personale și acest abonament 

la rândul lui să fie scanat pentru a se vedea aceste informații. Nu pot vedea o bibliotecă 

altcumva; 

 Cu calculatoare și tablete; 

 În ea poți găsi orice carte cât ai zice pește; 

 Cu multe mese și cu multe cărți de citit;  

 Foarte plină, pentru că acum nu se mai citește din cărți, se găsește pe internet; 

 În viziunea mea în bibliotecă sunt ecrane iar de acolo îți alegi cartea și pe ecran îți arată 

rândul și raftul unde se află; 

 Cred că ar arăta ca...în nici un caz ca o bibliotecă, pentru că lumea avansează!!! Poate ar 

fi o cămăruță mica, cu puține cărți, pentru că de ce ar mai exista, din moment ce sunt cărți 

online!? Poate sunt un pic pesimistă, însă acesta e adevărul....; 

 Mare și plina de cărți care te ajută...; 

 Păi mai dezvoltată în cea ce privește tehnologia și mi-ar plăcea să aibă mai multe locuri de 

citit și multe plante și cărțile să fie și în format digital...; 

 O cameră specială pentru anumite clase și animale de companie care să ajute elevii cu 

stresul și anxietatea provocată la anumite ore;  

 Ca CDI-ul de la Colegiul Tehnic Apulum; 

 O încapere mare cu multe cărți și scaune pufoase ca să stai pe ele atunci când citești; 

 Plină de cărți noi care vin singure la tine și se vede în 3D când le deschizi;  

 Cu foarte multe cărți; 

 Să fie atractivă;  

 Un raft mare cu cărți, o masă cu calculatoare și cărți, etc.; 

 Cu foarte multe cărți; 

 Aș vedea o bibliotecă din viitor doar cu cărți macbook; 

 Ar avea cărți din toate domeniile și ar avea mese la care elevi pot sta și citi în pauze; 

 Cărți audio și video; 

 Tot cu cărți, dar doar cărți în stare perfectă, cele vechi rescrise în niște cărți noi;  

 O bibliotecă ca și în școlile americane. Mare, cu multe mese, scaune și rafturi cu cărți în 

care mai mulți copii pot învăța, citi sau să facă teme în liniște, fără să fie deranjați de 

cineva; 

 Ar arăta ca una care ar avea cărți electronice care ar putea fi ca niște manuale digitale 

doar că în loc de foi să scrie titlul și conținutul pe o bucată de sticlă specială pe care poți 

să o controlezi tu; 

 Cât mai multe cărți; 

 O bibliotecă mare în care găsești aproape toate cărțile de care au elevii nevoie;  

 Sa aibă multe cărți digitale; 

 Bibliotecile cred că nu ar trebui să se schimbe; 

 Mult mai multe cărți diversificate decât acum; 

 În format electronic; 

 În viziunea mea, o bibliotecă ar arăta la fel ca și în zilele de azi. Cu multe rafturi pline de 
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cărți și mirosul plăcut de cărți vechi și noi;  

 Unde sunt multe cărți și o cameră separată unde poți citi; 

 Un loc unde poți găsi orice ai nevoie pentru a fi pregătit de ce vei întâlni în viață; 

 În viziunea mea ar arăta cam așa: o cameră mare cu rafturi pline de cărți, cu o grămadă de 

raioane pentru diferite tipuri de cărți, fiecare tip de cărți să aibă propriul raion, iar fiecare 

autor al acelor cărți să aibă propriul său raft;  

 Una cu multe cărți, precum cele din basme. O încăpere uriașă în care să te pierzi...; 

 O bibliotecă de ultimă tehnologie, ca și când spui o carte să apară în fața ta; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar avea o varietate de cărți din care copiii pot alege; 

 Digitalizată; 

 Ar fi mai tehnologizată; 

 Un loc dotat cu o arhivă computerizată de cărți; 

 Cu cărți din toate domeniile; 

 Ar conține un volum mult mai mare de cărți și o bază de date care să le facă ușor de găsit, 

indiferent de dimensiunile bibliotecii; 

 O clădire cu etaje pline de cărți și dat fiind faptul că online-ul reprezintă viitorul, probabil 

ar exista capacitatea de a selecta pe un panou ce carte sau ce domeniu cauți și acesta să te 

ducă direct acolo, fără a mai căuta tu în amalgamul de cărți prezente; 

 Chiar daca prin „viitor” s-ar putea înțelege tehnologie, aș prefera tradiționalul și aș vrea 

să se păstreze cărțile tipărite; 

 Plină de cărți, cu calculatoare performante;  

 Ar fi un mediu confortabil, predominat de rafturi încărcate cu cărți; 

 În bibliotecile școlare ale viitorului, în opinia mea, cărțile electronice le vor înlocui pe cele 

obișnuite; 

 Ar avea atât cărți în format electronic, cât și în format fizic; 

 Multe cărți de toate genurile; 

 E-books; 

 Una în care elevii vor avea acces la e-book-uri; 

 Sper să rămână aceeași din zilele noastre. O bibliotecă autentică;  

 Toate cărțile vor fi în format digital pe tablete; 

 Cărțile ar putea fi găsite mult mai ușor, ele fiind mult mai diversificate și într-un număr mai 

mare; 

 Să aibă și cărți vechi și cărți apărute recent; 

 Cu multe cărți; 

 Biblioteca școlară a viitorului ar arăta, în viziunea mea, din cauza tehnologiei care este în 

continuă dezvoltare sub formă de link, iar romanele, poveștile, basmele pe care le regăsim 

în biblioteca de astăzi se vor afla pe un singur site unde le poți căuta. Consider că această 

bibliotecă ar putea fi utilizată mai ușor acasă pentru a putea citi tot ceea ce vei vrea doar 

printr-un simplu click. 

 O bibliotecă a viitorului pentru mine arata la fel, doar cu cărți mai noi și cu laptop-uri 

pentru cărțile electronice; 

 Ar avea tablete de pe care poți citi; 

 Să fie calculatoare pe care poți citi și asculta cărți; 

 Să aibă tablete electronice ca să căutam cărți;  

 Tablete cu toate poveștile/basmele; 

 O bibliotecă a viitorului ar fi una în care cărțile ar putea fi citite online; 

 Un loc cu cărți digitale; 

 Eu cred că o să arate nouă și cu multe cărți noi; 
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 Cu format electronic; 

 Să avem roboți care să ne aducă ce cărți vrem noi;   

 Cu tablete în loc de cărți și totul digitalizat și mai accesibil;  

 O bibliotecă școală a viitorului va fi cu mai multe cărți online; 

 În viziunea mea, o bibliotecă a viitorului ar fi o cameră plină de calculatoare; 

 Multe cărți și calculatoare;  

 Cu mult mai multe tablete ca și cărți digitale; 

 O bibliotecă foarte bogată și cu multe cărți; 

 Plină de cărți noi; 

 Cu rafturi plutitoare; cu mese digitale, cărți de toate felurile; 

 Ar arăta ca o cutie uriașă electronică unde sunt cărți electronice; 

 O bliotecă școlară a viitorului ar fi undeva într-un colț pe unde trec adesea oameni care 

doresc să se odihnească de la atâta tehnologie; 

 Cu multe cărți potrivite pentru fiecare vârstă; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar fi mai plină de chestii care ar face-o să nu mai fie 

bibiliotecă; 

 Ar trebui să fie numai cărți digitale și fiecare elev să aibă fotoliul său;  

 Acolo ar fi roboți care te ajută să găseşti ce îți doreşti; 

 Un loc în care poți să găsești fiecare carte; 

 În imaginația mea biblioteca ar avea roboți care ți-ar aduce cărțile; 

 Vor fi mai multe tablete și calculatoare decât cărți; 

 O bibliotecă virtuală; 

 Una virtuală/digitală; 

 Cu foarte multe cărți în format digital, care pot fi accesate în bibliotecă prin intermediul 

mijloacelor IT; 

 Pereți plini de rafturi înalte cu cărți, o zonă confortabilă pentru citit, plante pentru a crea o 

atmosferă plăcută și un loc aerisit; 

 O bibliotecă foarte înaltă, cu multe scări ca să ajungi la cele mai înalte rafturi; 

 Ea ar avea un loc/ consolă în care cauți autorul, iar ea îți indică locul în care găsești toate 

operele sale; 

 O sală plină de calculatoare, iar fiecare calculator are arhive cu diferite cărți/ genuri de 

cărți; 

 Ea ar arăta la fel ca și acum; 

 Cu cărți electronice și vaste rafturi de cărți; 

 O bibliotecă  școlară a viitorului ar conține cărți, dar și fișiere pe care le-ai putea instala 

pe e-book reader cu cărți electronice; 

 Cărți fizice de toate genurile și cărți electronice pentru o colecție completă; 

 Cu mai multe cărți; 

 Biblioteca viitorului ar fi plină de e-books pline de cărți; 

 Ar avea un sistem digitalizat unde să îți cauți cartea și să îți zică unde să mergi să o găsești; 

 O bibliotecă de unde să poți împrumuta atât cărți tipărite, cât și audio și electronice; 

 Un loc mult mai populat și mai modernizat decât în zilele noastre, de care majoritatea 

elevilor să fie atrași, să își dorească să-și petreacă timpul după școală, în care să poată 

învăța, să-și facă temele și să citească, atât cărți tipărite, cât și în format electronic; 

 Cu aparate digitale;  

 Nu aș schimba mare lucru, poate mai mare; 

 În viziunea mea, biblioteca viitorului ar arată ca acum, multe cărți și poate și un loc de 
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unde poți să îți iei ceai; 

 Cred că în viitor, cel mai probabil, cărțile tradiționale vor fi înlocuite de cărți electronice 

sau audio, deși nu mă prea încântă gândul acesta, vizualizez o încăpere plină de 

computere, probabil stik-uri ori discuri speciale pentru fiecare carte, videoproiectoare și 

altele; 

 În viziunea mea, o blibliotecă școlară a viitorului nu ar arăta foarte diferit față de cele de 

acum; 

 Cu multe cărți în format audio, digitalizate, dar și carte fizică ca să poată fi atinsă; 

 În viziunea mea, o bibliotecă  școlară ar trebui să aibă toate facilitățile unei biblioteci 

normale, cât și o secțiune în plus unde să se găsească toate informațiile necesare pentru a 

învăța și înțelege materia predată într-un an pentru orice clasă și orice profil; 

 O bibliotecă cu o gamă vastă de cărți cu autori din toată lumea; 

 Foarte înaltă și luminoasă, cu pereții din sticlă translucidă, cu cărțile reduse la o 

dimensiune minimă și care se măresc atunci când sunt folosite, bănci și locuri cu perne în 

care să stai confortabil și să citești;  

 O biblioteca online, unde poți găsi pe un site cărțile; 

 Digitală, cu cărți online; 

 Voluminoasă în materie de cărți atât în format fizic, tipărite, cât și electronic; 

 Probabil cu mai multe electronice; 

 La fel cum arată acum deoarece bibliotecile nu trebuie schimbate; 

 O bibliotecă digitalizată; 

 O să fie cu cărți electronice, prea puține tipărite; 

 Ar fi una în care putem găsi toate cărțiile de care suntem interesanți; 

 O bibliotecă școlară a viitorului, în viziunea mea are monitoare pe care poți găsi orice 

carte și, bineînțeles, și cărți normale; 

 Cărțile ar fi în variantă eletronică; 

 Ar avea niște scaune care îndeplinesc mai multe funcții; 

 O bibliotecă onlin; 

 Cu multe rafturi cu cărți frumos aranjate și câteva calculatoare, boxe în care să se audă 

muzică ambientală; 

 La fel cum arată în prezent, poate cu o sală de studiu; 

 Consider că o bibliotecă școlară din viitor trebuie să aibă atât cărți tipărite, cât și 

electronice; 

 O bibliotecă școlară a viitorului, după părerea mea, nu ar mai conține cărți, romane, 

volume etc, ci doar tablete electronice de pe care se poate studia sau citi; 

 Cu cărți în format online (pe tabletă); 

 Ar fi o bibliotecă electronică;  

 Ar avea cărți electronice; 

 La fel ca și acum; 

 În viziunea mea o bibliotecă școlară a viitorului are o varietate mare de cărți din toate 

domeniile și este dotată cu calculatoare la care elevii pot să citească cărțile online;  

 O bibliotecă școlară a viitorului ar putea fi împărțită pe categorii și mai digitalizată; 

 Mai modernă; 

 Ar avea cărți digitalizate; 

 O bibliotecă în care toate cărțile ar fi în format virtual, aflate toate pe un singur site; 

 O bibliotecă în care să se găsească atât cărți în format fizic, cât și în format digital; 

 O bibliotecă online unde să găsești orice carte; 

 Cu foarte multe cărți din diferite domenii; 
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 În viziunea mea ar fi la fel ca unele biblioteci care există și în prezent, o cameră uriașă 

plină cu rafturi cu cărți; 

 Consider că în viitor o bibliotecă școlară ar fi o încăpere mare cu mici aparate ce ți-ar 

putea da orice carte (care se găsește printre rafturi) ai dori odată ce te-ai hotărât (desigur, 

selectarea cărții ar fi printr-o comandă vocală); 

 Cred că o bibliotecă școlară a viitorului ar trebui să aibă un număr mare de cărți atât 

tipărite, cât și electronice; 

 Un loc mare, în care elevii să fie primiți să își facă temele; 

 Biblioteca școlară a viitorului mi-aș dori să fie locul care trezește interesul persoanelor 

pentru autoeducare și atragerea cunoștințelor dintr-o multitudine de surse de informații. 

Îmi imaginez biblioteca ca un loc cu multe camere unde obiectele dominante sunt cărțile de 

diferite culori, forme și mărimi, echipate la un înalt nivel tehnologic care să răspundă 

nevoilor vizitatorilor: liniște și relaxare, să asculți muzică, să vizionezi filme, să răsfoiești 

ziare și reviste, întâlniri și discuții cu alte persoane, organizare de mici evenimente, 

seminarii. Mai precis, biblioteca școlară trebuie să devină un loc de educație 

extracurriculară; 

 O bibliotecă care reușește să aducă frumusețea trecutului în prezent, să aducă împreună 

cărțile noi cu cele vechi și diferențele dintre gândirea societății de demult și cea de acum; 

 Îm viziunea mea, o bibliotecă școlară a viitorului are multe fotolii și scaune comode, e-

book-uri și mâncare; 

 O biblioteca în viitor va fi cu un panou de căutare unde cauți o carte, iar panoul îți arată 

exact unde este cartea; 

 Un loc plin de viață, împodobit cu cărții din toate domeniile;   

 Cu cărți noi și dotată cu aparate; 

 După părerea mea o bibliotecă școlară a viitorului nu ar arăta foarte diferit de momentul în 

care arată acum. Magia bibliotecii este tocmai aceea că îți dă senzația că ești într-un 

labirint de cărți, un labirint de cunoaștere și informații, pe care nici o tehnologie a 

viitorului nu o va putea înlocui; 

 O sală mare cu culori deschise, cu foarte mulți copii care vin să citească cărți; 

 Mult mai atractivă pentru tineret; 

 Cu cărții din viitorul nostru; 

 Cu cărții digitale; 

 Multe cărți electronice; 

 Cu mai multe cărți din anii apropiați, de autori tineri, cărți noi; 

 Cu multe cărți din perioda noastră; 

 Ca cea normală, dar cu mai multe cărți; 

 Tot la fel ca și cele de acum; 

 Cu calculatoare performante, imprimante 3D, scaune moderne;  

 Cu multe cărți din toate domeniile; 

 În viziunea mea, o bibliotecă școlară din viitor ar trebui să arate ca un loc din altă lume, 

plin de tehnologie, cu roboți care îți citesc poezii, povești, etc, care ar ușura și ar îmbucura 

viața citiorului; 

 Totul este digitalizat; 

 Plină de cărți noi, frumoase, interesante și atractive; 

 Cred că ar conține multă tehnologie;  

 Ar avea și cărți online; 

 Ar fi un loc unde oamenii se întâlnesc și citesc, dar nu din cărți tipărite, din cărți în format 

electronic; 

 Plină de calculatoare și alte dispozitive electronice; 



150 
 

 Electronică; 

 O bibliotecă care pune la dispoziție și cărți online; 

 Mai modernă și tehnologizată; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar fi un loc liniștit cu echipamente moderne; 

 Un loc cu cărți digitale; 

 O bibliotecă școală a viitorului ar fi la fel ca și cele de acum: cu rafturi înalte, pline cu cărți 

de jos până sus, aranjate în oridine aflabetică, canapele, scaune și mese unde putem sta să 

citim și să învățăm, dar și cu puțină tehnologie: tabletă pe care putem introduce ce carte 

vrem să căutăm, iar aceasta ne va indica unde este poziționată cartea aleasă, fără a fi 

nevoie sa cerem ajutorul bibliotecarului; 

 Ca și cea de acum, dar cu mai multe laptop-uri; 

 Nu ar mai fi atâtea cărți și totul ar putea fi găsit online; 

 O bibliotecă școlară a viitorului, în viziunea mea, ar fi o bibliotecă de la parter până la 

ultimul etaj, iar la fiecare nivel să existe o intrare în ea. Să fie locuri pentru lectură; 

 În viziunea mea o bibbliotecă a viitorului ar trebui să fie un spațiu în care elevii să poată să 

rămână după cursuri pentru a-și rezolva teme. Ar trebui ca în biblioteci să existe și alte 

surse de informații, în afara cărților; 

 Din păcate, consider că în viitor bibliotecile școlare nu vor mai exista, totul devenind 

digital; 

 Electronică; 

 În viziunea mea, biblioteca viitorului ar fi o bibliotecă cu multe locuri confortabile în care 

poți să lecturezi, cu multe plante și cu mai multă aparatură modernă care să faciliteze 

munca și să creeze condiții mai favorabile pentru cititori;  

 O bibliotecă cu cărți digitale pe tablete;  

 Un loc unde elevii pot sta până la ora 18 să citească;   

 O bibliotecă nu trebuie să conțină tehnologie foarte avansată...; 

 Foarte încăpătoare, cu aparatură modernă și cele mai noi lansate cărți; 

 Un loc unde se găsesc nu doar cărți în format tipic, ci și în mod electronic; 

 Cărții electronice și multe calculatoare, fără nici o carte tipărită; 

 Pentru mine, este mult mai ușor să extrag informațiile utile de pe internet, dar este și 

solicitant, prin urmare, cartea este carte, bibliotecile ar trebui să rămână așa cum sunt, dar 

să se adauge cărți și mobilier nou; 

 O biblioteca în care sunt toate cărțile dorite și aranjate într-o ordine clară și ușor de 

înțeles; 

 Cred că în viitor bibliotecile vor arata la fel, cu rafturi care vor adăposti sute de cărți în 

continuare; 

 Plină de cărți interesante; 

 O bibliotecă digizalizată; 

 Plină de cărți de care suntem interesați; 

 Cu o mulțime de cărți de toate categoriile și de toate felurile;  

 Una foarte mare, cu o mulțime de cărți atât românești, cât și cu autori străini;  

 Biblioteca este un spațiu democratic real și virtual care oferă acces nestingherit la 

informații care au atât formă fizică, cât și electronică. Unde spațiu real - un loc în care o 

persoană este încântată să fie, un loc pentru autoeducare, care nu este legat de una sau de 

altă instituție educațională, locul de întâlnire. Biblioteca ca spațiu virtual - acesta este 

pentru cititor același unic centru de informații cu care contactează în timp ce este acasă 

sau pe drum. 

 În viziunea mea, biblioteca școlii nu s-ar schimba, doar ar aduce mai multe cărți; 
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 Cu toate tipurile de cărți; 

 O bibliotecă etajată plină;  

 Dezvoltată, frumoasă; 

 Ar trebui sa fie introduse pe site-ul bibliotecii școlii toate cărțile care fac parte din CDI; 

 Frumos amenajată; 

 Un loc plin de cărți și multe locuri în care persoane pot sta și să citească alături de alții în 

liniște; 

 O încăpere foarte mare cu multe rafturi pline de cărți; 

 Doar o bibliotecă mai modernă, ca aspect, dar ca și conținut, tot ca și până acum; 

 Ar avea cărți virtuale; 

 Cu foarte multe cărți tipărite, fără cărți electronice sau fără dispozitive electrice; 

 Având autori străini de asemenea, având locuri unde putem rămâne să citim; 

 O cameră plin de cărți fizice, tablete pe care să citești online și spații moderne de relaxare;  

 Să fie multe cărți, mai multe cărți fantastice și detective și să fie sală de lectură; 

 Foarte spațioasă, conectata la internet, cu o foarte mare varietate de cărți, va conține cărți 

clasice dar și contemporane (noi apărute); 

 Un loc vesel, cu multe canapele și fotolii și multe rafturi pline de cărți;  

 Fără cărți electronice;  

 Ar arăta cu cărți tip kindle din punctul meu de vedere; 

 Cu multe cărți, o parte de librărie, multe spații destinate studiului și cititului, cu un spațiu 

de făcut cafea/ ceai; 

 Un loc cu canapele unde putem sta să citim; 

 Una foarte mare și plină cu cărți; 

 Eu cred că biblioteca este perfectă așa cum este în momentul actual; 

 Foarte frumoasă și cu multe cărți; 

 O bibliotecă mare, cu multe scaune și extrem de multe cărți pentru citit; 

 Toate cărțile ar veni singure la tine; 

 Frumoasă și ajutătoare; 

 În viitor, eu cred că biblioteca va fi plină de calculatoare; 

 Aceasta ar avea tablete sau laptop-uri de pe care poți să cauți anumite cărți din bibliotecă;  

 Cărți online și o sală plină cu calculatoare de pe care se poate citi; 

 Să spui cartea care vrei și să vină la tine; 

 Sper că va arăta la fel. Plină de cărți tipărite pe rafturi înalte; 

 Ar avea foarte multe cărți și câteva calculatoare;  

 Aș vrea ca pe viitor să mai avem cărți tipărite, și poate atunci vor fi mai multe; 

 În viitor, într-o bibliotecă ar exista cărți electronice, iar cele tipărite ar fi depozitate într-o 

arhivă; 

 În opinia mea cred că lucrurile se vor schimba și cărțile o să fie mai mult în mediul digital; 

 O bibliotecă școlară a viitorului nu o văd extrem de schimbată față de cea din prezent, 

probabil doar că vor fi puse la dispoziție și cărți în variantă electronică și auditivă;  

 Un loc curat și ordonat, plin de cărți; 

 Plină de cărți; 

 Cu multe cărți și multe rafturi; 

 În viziunea mea, o bibliotecă școlară a viitorului, ar avea roboți care scanează cartea pe 

care o dorești și un loc unde poate veni oricine, când vrea un pic de liniște și vrea să 

citească, bineînțeles; 

 O sală mare cu multe rafturi pline cu cărți și câteva canapele comode;  
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 Mai modernă; 

 Cu multe cărți, dar și multe tablete cu cărți electronice care nu se află în bibliotecă;  

 Eu cred că o bibliotecă a viitorului ar avea mai multe rafturi cu mai multe cărți de toate 

genurile și la intrarea în bibliotecă să avem o tabletă unde să căutăm mult mai ușor cartea 

dorită; 

 Eu cred că într-o bibliotecă școlară a viitorului, cărțile v-or deveni digitale; 

 Spațioasă cu multe cărți și liniște; 

 Ar arăta foarte spațioasă și liniștită, cu multe rafturi și cărți de toate genurile și la intrarea 

în bibliotecă o să fie tablete de pe care putem găsim mai repede cartea dorită; 

 Cu multe cărți și cu tablete performante pentru căutarea alfabetică a rândurilor cărților;  

 Cu multe calculatoare performante; 

 Ar fi nevoie de o clădire specială foarte înaltă. Când intri înăuntru să intri într-un loc plin 

de cărți de sus până jos și fiecare categorie de cărți să aibă un etaj; 

 La fel cum este deja; 

 Bibliotecă normală, dar cu mai multe calculatoare pentru informare online; 

 Mult mai mare, cu multe cărți de toate felurile, și mai viu colorată, cu locuri pentru citit; 

 Foarte mare, cu toate cărțiile care există, cu mese și scaune multe, cu program prelungit să 

putem merge să stăm cât vrem acolo;  

 Cu mai multe cărți, mese și scaune pentru a învăța și mai multe calculatoare pentru 

informare; 

 Cu multe cărți educative; 

 Mult mai nouă, cu calculatoare și dispozitive noi; 

 În viziunea mea biblioteca școlară, cred că o să aibă parte și de cărți electronice și de mult 

mai multe cărți; 

 Mare cu un balcon unde sunt rafturi cu cărți ordonate alfabetic și cu saci de stat pe ei; 

 Foarte evoluată și plină de cărți pe multe categorii; 

 Multe cărți tipărite de toate genurile;  

 Consider că o bibliotecă școlară a viitorului o să fie în format online, pe un site anume, sau 

o sală de lectură ca în zilele de azi, însă dotată cu mai multe tablete unde poți găsi cărțile 

pe care nu le găsești în bibliotecă; 

 În viziunea mea, o bibliotecă școlară a viitorului ar fi cu multe cărți vechi, cele mai multe 

clasice. 

 Canapele comode, rafturi colorate, cărți aranjate bine, mese cu laptop-uri; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar avea, pe lângă mai multe cărți noi, câteva calculatoare 

pentru a găsi informații online și a citi cărți electronice; 

 Cred că o eventuală bibliotecă școlară a viitorului va fi complet tehnologizată, dispunând 

de toate resursele pe care un posibil elev din viitor le-ar putea exploata pentru a-și face 

mult mai ușoară viața de elev, precum: căști audio, disponibile oricând pentru oricine, dar 

și mai multe surse din care elevii se pot informa, în cazul eventualelor proiecte sau 

activități școlare, extrașcolare; 

 Exact la fel, pentru că nimic nu poate înlocui cărțile tipărite. Probabil la bibliotecă vor fi 

calculatoare mai performante; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar fi dodată cu cărți de diferite genuri și ar conține cărțile 

necesare eleviilor;  

 Nu cred că se va schimba prea mult, doar că vor fi mai multe cărți digitale; 

 După părerea mea, în biblioteca şcolară a viitorului ar exista multe laptop-uri şi dispozitive 

electronice, iar elevii ar fi la curent cu cele mai noi informaţii despre toate domeniile; 

 Ca o biblioteca normală doar că, cu stik-uri care conțin cărți electronice și pe care le poți 

asculta la un calculator pentru cei ca mine care își pierd concentrarea atunci când citesc; 
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 Cu tablete care să arate rândul pe care este cartea care ți se potrivește; 

 Biblioteca școlară a viitorului ar trebui să fie modelată pentru nevoile elevilor, iar în opinia 

mea biblioteca ideală ar trebui să conțină cărți de actualitate și cărți vechi, și un spațiu 

destinat cititorilor pentru o cafea; 

 Cu multe cărți electronice, adică doar niște ecrane pe care sunt scrise cărțile; 

 Ea ar fi mare, spațioasă și ar avea mii de cărți frumoase de citit; 

 În viziunea mea, o bibliotecă școlară a viitorului ar fi plină de cărți audio, dar și de cărți 

tipărite; 

 Ar arăta ca un spațiu în care poți să studiezi şi să dobândeşti cunoştințe atât din materiale 

în format tipărit cât şi digital; 

 Cu extrem de multe exemplare de cărți; 

 O bibliotecă mare cu sute de cărți; 

 Cu cărți electronice, și cu loc pentru citit în geam; 

 O bibliotecă a viitorului sigur în loc de cărți ar avea tablete; 

 Una plină de laptop-uri și de cărți electronice; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar fi una plina cu cele mai frumoase și interesante cărți. 

Sigur fiecare își poate descoperi cel puțin o carte care să-i fie pe plac; 

 Să poți accesa cărți din biblioteca on-line; 

 O sală de lectură comfortabilă, cu acces la internet, în care noi să ne alegem dintre 

rafturile de cărți ceea ce ne dorim; 

 Ar conține toate cărțile noi apărute și ar avea mult spațiu pentru elevi; 

 Totul va deveni digital; 

 Automatizată, cu arhivă electronică infinită și accesibilă cu comenzi vocale; 

 Bibliotecile din viitor vor fi mult mai stilate, cu aparatură de ultimă generație, cărți noi și 

interesante; 

 O sală plină de rafturi cu cărți electronice; 

 Rafturi albe înalte și lungi pline cu cărți, cu spații confortabile și retrase printre rafturi 

pentru citit și un spațiu cu echipamente speciale pentru cine vrea să asculte cărți audio sau 

vrea să citească cărți în format electronic; 

 În opinia mea biblioteca viitorului va fi în mediul tehnologic și va depinde de tehnologie, un 

simplu ecran;  

 Cu e-book-uri dar și cărți tipărite; 

 Cu cărți în format electronic; 

 Bibliotecă virtuală 

 Cred că depinde cât de departe în viitor vorbim. O să presupun că foarte departe în viitor și 

aș spune că în loc de cărți fizice vom avea numai e-book-uri, iar cărțile fizice vor fi expuse 

în biblioteci ca expoziție pentru că oamenilor le place tehnologia; 

 O bibliotecă a viitorului va fi una cu majoritatea cărților electronice; 

 Modernă, plină de tehnologie;  

 Ar exista roboți în loc de bibliotecari; 

 O bibliotecă școlară a viitorului ar fi o cameră cafenie, înaltă, plină cu cărți groase plutind 

în aer, mergând singure la rafturile lor; 

 Un loc unde poți lua cărți electronice;  

 Ca a noastră:); 

 Cărți în format scris și cărți electronice; 

 Plină cu cărți noi apărute, atât digitale, cât și tipărite; 

 În viziunea mea, biblioteca școlară a viitorului ar fi plină cu tablete pe care se pot citi și 

asculta cărți;  
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 O bibliotecă școlară a viitorului ar avea și cărți digitale; 

 Cu multe cărți captivante, cu locuri drăguț amenajate de lectură, dar și cu un decor 

specific; 

 O biblioteca a viitorului, în viziunea mea, ar fi de dimensiuni imense, unde ar fi toate cărțile 

de la A la Z și toți autorii, de asemenea și toate tipurile de cărți;  

 Toate cărțile să fie citite doar electronic; 

 Eu cred că bibliotecile din viitor vor fi foarte diferite deoarece vor fi cărți electronice ,e-

book-uri și nu se vor mai folosi prea mult cărțile din ziua de azi; 

 Cărți plutitoare, roboți; 

 Am scrie titlul, iar cartea ar apărea în bibliotecă; 

 Roboți, cărți plutitoare; 

 Cu mii de cărți; 

 Eu consider că o biblioteca școlară a viitorului ar avea niște rafturi uriașe cu mii de cărți.  

 Ar avea sală de citit, multe cărți și ar avea calculatoare;   

 În viziunea mea, o bibliotecă a viitorului ar avea foarte multă comoditate și o mulțime de 

cărți cu care elevii și-ar ocupa timpul liber; 

 O bibliotecă școlară în viziune mea în viitor ar arăta on-line;  

 Ar avea cărți noi; 

 Totul este digitalizat, aflându-se computere, spațiile fiind luminoase, iar cărțile așezate pe 

rafturi moderne; 

 Eu cred că în  viitor o bibliotecă  școlară  ar  fi  mult mai mare și cu mai multe cărți; 

 În viziunea mea o bibliotecă școlară a viitorului ar trebui să fie plină cu cărți tipărite, dar și 

cărți electronice; 

 Cred  că  va  fi  online; 

 Cu toate cărțile în ea; 

 Bibliotecă digitală. 

 

La întrebarea „Care crezi că ar fi rolul, locul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de 

tehnologie, mediul online?”, răspunsurile primite din partea elevilor au fost organizate în 17 

categorii destul de variate ca și conținut. Numărul din fiecare căsuță îndică cu aproximație 

ponderea celor care au optat pentru răspunsuri asemănătoare cu cele menționate. (a se vedea 

figura nr. 8) 

Pentru cei mai mulți dintre respondenții noștri, mai exact 117 elevi, locul bibliotecii 

școlare într-o lume dominată de tehnologie va fi acela în care elevii se pot refugia, în care 

evadează din calea tehnologiei, se deconectează de la mediul online, de la rețelele de socializare. 

Din răspunsurile primite se poate observa faptul că elevii se simt de multe ori copleșiți, obosiți, 

stresați de tehnologie și mediul online și vor să facă o pauză, să revină la lumea reală și să se 

relaxeze citind o carte într-un spațiu care te îndeamnă spre lectură, spre imaginație, fantastic, 

spre tine însuți sau spre ceva palpabil, adică real. Oare în viitor, biblioteciele vor fi un fel de 

locuri de refugiu din calea tehnologiei? De ce nu, ele sunt deja niște temple ale culturii, acele 

locuri magice în care odată ce ai intrat te simți atras de rafturile cu cărți, vrei să privești, să 

atingi, să simți, să miroși și să deguști puțin din înțelepciunea lor. Ele se pot metamorfoza și pot 

fi orice de dragul utilizatorilor, deci da, ele pot fi și locuri de refugiu sau popas pentru călătorii 

obosiți, veniți de pe drumurile tehnologiei.  

Pentru a se putea sesiza „oboseala”, dorința acută de a scăpa de tehnologie și de mediul 

online, redăm câteva răspunsuri, exact așa cum au fost formulate de elevii respondenți la 

chestionar: „rolul lor ar fi de a ne deconecta de tot ce înseamnă mediul online și de a ne 

introduce în lumea cărților care este mult mai liniștită”, „rolul cel mai important al bibliotecilor 

este tocmai de a scoate chiar și pentru 10 minute individul din lumea virtuală”, „să ne mai 
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deconectăm de la tehnologie, chiar dacă avem toată cărțile pe telefon, dacă le citim pe acestea 

tot la tehnologie suntem conectați”, „cred că rolul bibliotecilor școlare ar fi chiar acela de a te 

detașa de toată tehnologia care în zilele noastre ne-a încolțit și simt că ne sufocă. Biblioteca ar 

fi un loc în care chiar și dacă petreci doar 15 minute citind câteva pagini, în acele minute te-ai 

detașat complet de tot ce înseamnă tehnologie și mintea ta este puțin mai eliberată și chiar poți 

învăța cuvinte și lucruri noi mult mai ușor când citești o carte”. 

Se poate observa suferința, neputința, disperarea, agitația induse de tehnologie și dorința 

acută de a lua o pauză și de a te afunda în ceva ce te poate relaxa. E foarte bine dacă elevii 

apelează la bibliotecă pentru a scăpa de tehnologie, chiar ei au spus că la bibliotecă se simt în 

siguranță, se simt bine. 

Foarte mulți elevi (68) văd biblioteca într-o lume dominată de tehnologie ca fiind un loc de 

relaxare, recreere, unde elevii își găsesc liniștea și uită de grijile și problemele lor în timp ce 

citesc o carte. 

Biblioteca școlară este văzută de 59 de elevi și ca fiind un centru de documentare din surse 

sigure, variate, la care vor avea acces gratuit, un fel de centrul al culturii sau „capitala 

informării” după cum a menționat un elev.  

Rolul bibliotecii într-o lume dominată de tehnologie va fi și acela de a-i motiva pe elevi să 

citească, de a-i face să îndrăgească cartea și lectura, de a-i apropia de carte, lectură, spun acest 

lucru 55 de elevi chestionați. 

Tot biblioteca trebuie să-i ajute pe elevi să redescopere cărțile tipărite și de a le arăta cât de 

frumos și plăcut este să poți atinge cartea, să poți să dai filă cu filă, să simți mirosul 

inconfundabil al unei cărți și să uiți de tine pierzându-te printre rândurile ei, au menționat acest 

lucru 28 de respondenți. 

O bibliotecă școlară într-o lume dominată de tehnologie, este văzută de 26 de elevi ca fiind 

locul în care sunt păstrate și conservate cărțile sau locul din care elevii pot să-și împrumute 

cărțile preferate sau de care au nevoie pentru școală, de 22 elevi este văzută ca fiind locul în care 

elevii se deconectează de la viața reală și evadează în lumea imaginarului, a fantasticului, iar 21 

elevi o văd ca fiind locul în care se poate descoperi trecutul, acel loc în care sunt păstrate 

informații sau amintiri despre trecut, în care elevii se pot conecta la vremuri de demult. 

Într-o lume dominată de tehnologie, biblioteca școlară este locul în care elevii își pot lărgi 

orizontul cunoașterii, își pot dezvolta imaginația, atenția, creativitatea, gândirea, vocabularul, 

abilitățile de comunicare, etc., sunt de părere 19 elevi respondenți, dar și locul în care elevii pot 

citi într-un mediu plăcut, modern, liniștit, menționat de 18 elevi. 

Bibliotecile școlare din era tehnologiei au rolul de a educa, forma, îndruma elevii, de a 

contribui la îmbunătățirea sistemului educațional; unii susțin că rolul lor va fi mai puțin 

important decât în trecut, că vor fi mai puțin căutate, în timp ce alții au afirmat că roul lor va fi 

unul important, esențial. 

Sunt elevi care văd biblioteca ca pe un loc de retragere, meditație, în care pot petrece timp 

cu ei înșiși, reconectându-se la propria persoană, alții consideră că locul ei va fi în mediul online, 

pe un site sau o aplicație pentru telefon sau tabletă, sunt voci care au afirmat că biblioteca școlară 

nu va mai exista, că nu-și va mai avea locul într-o lume dominată de tehnologie, în timp ce sunt 

elevi care o văd ca fiind acel loc în care „omul se apropie de semenii săi” sau un loc de 

socializare. 
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Fig. nr. 8. Locul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie, mediul online 
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Răspunsurile elevilor la întrebarea „Care crezi că ar fi rolul, locul bibliotecilor școlare 

într-o lume dominată de tehnologie, mediul online?”, care au stat la baza analizelor noastre, sunt 

redate în continuare: 

 

 Într-o lume dominată de tehnologie, biblioteca școlară ar avea un singur rol, acela de a 

aminti copiilor că toți oamenii importanți care ei visează să devină, au început cu o carte 

tipărită și că nimic care ține de tehnologie nu poate înlocui o carte la care poți să-i simți 

mirosul de cerneală; 

 Să arhiveze cărțile; 

 De a ne dezvolta mental și de a ne îmbogăți vocabularul; 

 Informațiile conținute în milioane de pagini de pe rafturile bibliotecilor nu vor putea fi 

niciodată înlocuite de memoriile temporare ale calculatoarelor care chiar dacă stochează 

extrem de multe informație înt-un timp din ce în ce mai scurt, pierd esența lucrurilor 

foarte repede. În plus, biblioteca va fi mereu locul în care omul se va apropia de semenii 

sai, fără a avea bariera unui ecran în cale; 

 Amintiri; 

 Liniștirea sufletului; 

 Un loc de revenit la trecut; 

 Să reprezinte trecutul; 

 Pentru un mod de a asimila informații prin metode tradiționale; 

 Sunt importante pentru că o carte se simte altfel față de un telefon; 

 Un loc de refugiu, deoarece este prea multă tehnologie în jur;  

 Face legătura cu realitatea; 

 Un loc în care să te desparți de influența virtuală și în care să îți regăsești liniștea; 

 Ar putea posta anumite cărți online sau audio; 

 Nu cred ca ar avea un rol la fel de important ca în trecut, însă rolul ei ar rămâne același 

ca și înainte și anume de a găsi cărțile preferate și de a le împrumuta acasă; 

 Ar avea rolul de loc de întâlnire pentru mai mulți elevi pasionați de citit sau care caută o 

anumită informație în grup; 

 Biblioteca ar putea fi o legătură cu realitatea; 

 Ar fi o escapadă din lumea aceasta tehnologizată; 

 Păstrarea și conservarea cărților fizice și un punct destinat studiului și lecturii; 

 Un loc de relaxare și de îmbogățire culturală; 

 Un loc de cultivare, de relaxare, în care găsești modalități de a scăpa de problemele din 

jur prin citirea cărților sau găsirea răspunsurilor în acestea;  

 Rolul este de a deține cărți fizice, pentru cei ce doresc să citească dintr-o carte fizică și 

nu online; 

 De a revenit puțin la realitate, deoarece online-ul și tehnologia ocupă în zilele noastre 

prea mult timp. Astfel, cărțile și lectura ne relaxează și ne oferă un moment de liniște în 

aglomerația de zi cu zi; 

 Consider că acestea ar trebui să fie capitalele informării, unde să fie disponibile 

informații variate, din cărți sau medii online; 

 În bibliotecă putem evada din ghearele tehnologiei; 

 O evadare din închisoarea dispozitivelor; 

 De a ne desprinde de tehnologie; 

 Să ne detașăm pentru puțin de tehnologie;  

 Rolul de a lua o pauză de la tehnologie; 

 Un loc de documentare în stil „vechi”; 
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 Evadarea de la lumea reală; 

 O ieșire din viața aceasta stresantă și obositoare;  

 Nu toți suntem la fel. Într-adevăr generația noastră tinde să aleagă în mare parte 

tehnologia în locul lecturii, totuși depinde de preferințe și nevoie fiecăruia; 

 Rolul bibliotecilor ar fi să ne îndemne să lăsăm telefoanele pentru câteva minute și să ne 

bucurăm de lumea lecturii; 

 Să arate cum se învăța mai demult și pentru informații pe care nu le găsim pe internet; 

 Rolul bibliotecii este de a-ți oferi șansa să evadezi din mediul cotidian și să te desprinzi 

de tehnologie;  

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie, ar fi de a ne deconecta de 

la rețelele de socializare și de a fi acaparați de frumusețea lecturii, care este benefică 

minții; 

 Cred că rolul acestora ar fi să ne desprindă de social media și să ne ajute să descoperim 

o pasiune nouă; 

 Rolul bibliotecilor ar fi să ne deconecteze și să privim și în afara telefonului; 

 Același ca și în prezent; 

 Ar avea același rol ca în prezent; 

 Nu, biblioteca are farmecul ei, iar indiferent de cât de multă tehnologie există, tot vor 

veni oamenii la bibliotecă; 

 Acestea trebuie sa stârnească interesul elevilor prin metode moderne și vor avea un rol 

important; 

 Rolul bibliotecii școlare într-o lume dominată de tehnologie ar fi, să îi adune pe toți, mari 

și mici, împreună, și cât mai aproape de lumea cărților; 

 Rol de refugiu, în care elevii/cadrele didactice pot avea liniște pentru o perioadă limitată 

de timp; 

 Să ne îmbunătățească vocabularul, să ne arate paradisul cititului;  

 Să ne mai deconectam de la tehnologie, chiar dacă avem toate cărțile pe telefon, dacă le 

citim pe acestea tot la tehnologie suntem conectați; 

 De a avea cărțile tipărite; 

 Locul bibliotecilor este superior; 

 Ar avea același rol ca și acum; 

 Bibliotecile ne țin legați încă de cititul cărților fizice; 

 Biblioteca va fi un loc în care te poți separa de lumea reală, în care poți să scapi de 

tehnologie, etc.; 

 Un loc de relaxare; 

 Rolul bibliotecilor școlare este să ne ajute să ne documentăm din surse credibile, și să ne 

îndemne să trăim mai puțin digital;  

 De a-ți pune creierul la lucru, lăsându-te să găsești anumite informații singur; 

 Să țină pasul și să se adapteze pentru a rămâne o sursă de informație gratuită; 

 Ne-ar ajuta mai rapid să găsim orice informație despre ceva;  

 O cale de a rămâne conectați cu realitatea;  

 Este important ca uneori să alegem să ne luăm informațiile și din surse fizice; 

 Nu ar mai fi căutată la fel de mult; 

 Nu cred că ar fi diferit de cum este situația acum, lumea fiind deja dominată de 

tehnologie. Rolul ei ar fi pentru research, iar pentru persoanele cu pasiune pentru citit un 

loc de refugiu; 

 De a aduce oamenii mai aproape de lectură și cărți, de a fi un spațiu pentru cercetare și 

învățare; 



159 
 

 Acestea ar avea rolul de a ne reconecta la propria noastră persoană și de a ne oferi un 

mediu relaxant de reflexie; 

 Păstrarea autenticului; 

 Nu cred că ar mai exista; 

 Eu cred că nu ar mai fi biblioteci atunci; 

 Locul unde elevii să se desprindă de mediul online pentru câteva clipe; 

 Rolul e de a ne dezvolta atenția și de a ne pune mintea la contribuție prin citirea cărților;  

 O scăpare de la mediul online; 

 Rolul de a avea acces la mai multă cunoaștere; 

 De a ajuta copii să-și dezvolte imaginația și vocabularul;  

 Rolul bibliotecii ar fi de a da copiilor motivația de a citi; 

 Un loc de refugiu, departe de lumea digitală; 

 Rolul lor ar fi de a duce la relaxare, să ieși din starea robotizată; 

 Pentru a citi cărți online; 

 De a învăța elevii că lectura este un mod de a te relaxa mai mult decât pe calculator sau 

telefon; 

 Rolul de menținere a normalității omului; 

 Eu cred că rolul bibliotecilor într-o lume plină de tehnologie ar fi de a te deconecta de la 

tehnologie și de a te conecta cu lumea cărților; 

 Ar arăta bine o bibliotecă, nu foarte mare, construita din sticlă, într-un parc de exemplu 

pentru ca oameii să se relaxeze și să facă o pauză de la tehnologie și să citească 

admirând natura; 

 Să ne deconectăm de la tehnologie; 

 Un loc de evadare; 

 Un rol important; 

 Pentru iubitori de cărți în format fizic; 

 Un loc unde nu numai corpul nostru ci și mintea noastră s-ar putea relaxa; 

 Rolul ar fi acela de a face o pauză de la tehnologie; 

 Cred că oamenii vor uita de bibliotecă; 

 Eu aș spune că ar fi locul de unde poți găsi informații reale, deoarece pe internet nu toate 

pot fi adevărate; 

 Locul unde este liniște; 

 Rolul de a oferi o pauză de la atâta tehnologie; 

 Rolul ei este de a păstra cărțile; 

 Rolul biblioteci este de a te deconecta de la lumea din jur și de la tehnologie; 

 Într-o lume dominată de tehnologie, biblioteca ar fi un loc... adică, o lume cu totul 

diferită, în care nu ai tehnologie și te deconectezi de la ea.... Un loc care ar trebui să fie... 

MAGIC; 

 Rolul lor este să fie locuri plăcute unde copiii se pot strânge pentru a citi; 

 Nu prea mai are nici un rol; 

 Să ajute copiii să descopere lumea lecturii; 

 De a ne dezvolta gândirea; 

 Rolul bibliotecii este de a atrage cât mai mulți cititori; 

 Ar fi pentru dezvoltarea cunoștințelor și pentru un mediu plăcut și liniștit; 

 Un rol important; 

 De a reaminti că a existat umanitate și înainte de tehnologie; 

 Rolul ar fi de a te relaxa după ce ai avut o zi grea sau după ce ai avut mult de scris sau ai 
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avut un test. Adică undeva unde poți să te aduni și să te echilibrezi după ceva care te-a 

obosit fizic; 

 Rolul ar fi ca să poți să împrumuți orice carte pe care nu o ai; 

 Informare suplimentară; 

 Cărțile pe care le găsim în bibliotecă ne fac să ne detașăm de lumea tehnologiei și 

oarecum să ne relaxăm și să știm să citim și de altundeva în afară de 

telefoane/calculatoare;  

 Nu prea se va merge la bibliotecă; 

 Rolul lor ar fi să mențină popularitatea cărților în rândul elevilor; 

 Locul de relaxare în afara tehnologiei; 

 Deconectarea de la mediul online; 

 Atmosfera pe care o oferă o bibliotecă este unică deoarece una este să pipăi și să simți 

mirosul unei cărți față de a sta în fața unui ecran ca să citești o carte online. Cititul unei 

cărți tipărite nu îți afectează vederea precum o face o carte electronică; 

 De a educa copiii; 

 Biblioteca cu cărți tipărite este mult mai bună decât cea online având în vedere că deja 

ne petrecem foarte mult timp în mediul online; 

 Rolul de a te ajuta să te documentezi din surse sigure pentru că pe internet poți găsi 

informații false și greșite, dar în cărți găsești informații reale; 

 Când ții o carte în mână te pierzi în lumea minunată în care doar imaginația îți pune 

capăt, și atunci toate grijile și problemele dispar. Asta nu se întâmplă cânt omori monștri 

pe consolă; 

 De a atrage atenția eleviilor asupra lecturii; 

 Eu cred și sper că biblioteca și-ar păstra rolul important unde poți descoperi cele mai 

interesante povești. Eu cred că lectura are un rol uriaș pentru că ne îmbogățește cu noi 

cunoștințe; 

 De a reda setea de cunoaștere; 

 Aceea de a ne păstra ancorați în realitate; 

 Rolul lor este de a aduce aminte de frumusețea și esteticul cărților tipărite; 

 Un loc de deplină liniște unde îți poți canaliza toată atenția pe citit;  

 Rolul ar rămâne neschimbat, din punctul meu de vedere, deoarece nici un fel de 

tehnologie nu poate înlocui informația scrisă ori tipărită pe o foaie de hârtie; 

 Rolul acesteia este de a încuraja elevii și de a susține faptul că e mult mai palpitantă 

ideea de a răscolii după informații decât ideea de a da un click; 

 Rolul bibliotecilor școlare ar fi același ca până acum, cel de a le oferi informații copiilor 

când au nevoie; 

 Preluarea de informații din alte locuri decât cele date de tehnologie; 

 Biblioteca școlară încă reprezintă autenticitate, n-aș renunța la cărțile tipărite vreodată; 

 Rolul lor ar fi de a ne deconecta de tot ce înseamnă mediul online și de a ne introduce în 

lumea cărților care este mult mai liniștită;  

 Un loc unde elevii pot împrumuta cărți pe gratis;  

 „Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În 

lume va exista o generație de idioți!” (Albert Einstein). Cred că acest citat explică destul 

de bine ceea ce cred; 

 Desprinderea de realitate; 

 O scăpare din lumea tehnologiei și un loc plin de dragoste pentru literatură și cultură 

care trebuie să fie în fiecare școală; 

 Rolul lor ar fi unul educativ, care să ne desprindă de lumea tehnologiei; 

 Rolul acestora ar fi desprinderea din mediul tehnologiei și pătrunderea într-o lume 
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fantastică unde totul este posibil, te încurajează să fi tu însuți, să-ți urmezi visurile și să 

ajungi în noi dimensiuni de fiecare dată când deschizi o carte; 

 Rolul bibliotecii într-o lume dominată de tehnologie este de a lua repaus de la social 

media; 

 Biblioteca școlară într-un mediu școlar online este inutilă; 

 Să fie personajul principal, la care toată lume admiră, ascultă cu drag în suflet; 

 Să readucă cărțile și poveștile înapoi; 

 Eu cred că bibliotecile ar avea un rol sufletesc în inimile oamenilor deoarece înainte de 

tehnologie ele au fost locul unde oamenii mergeau de fiecare dată când aveau nevoie de o 

informație sau de o carte de citit. 

 Încearcă să aducă cărțile și biblioteca înapoi; 

 În caz că mediul online nu zice o informație bine cărțile au dreptate; 

 Eu cred că ar fi mai la îndemână să căutăm în mediul online, chiar dacă prefer cărțile 

tipărite;  

 Eu cred că este foarte importantă pentru că într-o lume înconjurată de tehnologie avem 

nevoie de un loc de liniște; 

 Un loc în care vrei să scapi de ecrane și tehnologie;  

 Să-i rupă pe elevi de la mediul online și să le dea cartea în mână să citească; 

 Rolul bibliotecii școlare într-o lume dominată de tehnologie ar fi următorul: pe internet 

informațiile nu sunt 100% adevărate, dar cărțile nu mint niciodată; 

 O evadare din lumea tehnologiei; 

 Cărțile bibliotecii ne dau informații mai clare și mai frumoase;  

 Rolul ar fi să mai ieșim din mediul online și să intrăm în lumea imaginară; 

 Rolul ar fi că la bibliotecă poți să îți găsești tu cartea pe când online nu o poți rasfoi; 

 Să controlezi dacă online-ul nu zice minciuni; 

 Rolul ar fi să ne readucă amintiri; 

 Bibilioteca nu ar avea loc într-un mediu online; 

 Întotdeauna este mai frumos să citești o carte tiparită și să simți o plăcere de fiecare dată 

când întorci o pagină decât să stai în fața ecranului să citești; 

 Te ajută să redescoperi cartea în formatul ei clasic; 

 Pentru a te deconecta de la viața de zi cu zi; 

 Are rolul de a ne deconecta de viața reală și de a ne introduce în lumea fantastică;  

 În cazul celor puțin mai vechi, de a aminti vremurile stinse și cum a fost lumea înainte; 

 Au rolul de a-ți permite accesul la cele mai bine păstrate cărți; 

 O sursă de relaxare; 

 Tot cărților cu hârtie și copertă sunt mai utile și mai frumoase de citi decât cele online; 

 Biblioteca ar avea rolul de a păstra cărțile și calitatea lor;  

 Un loc liniștit în care te poți relaxa fără ajutorul tehnologiei; 

 Un loc de retragere și relaxare; 

 Unele informații se găsesc doar în cartea tiparită; 

 Este un loc în care poți scăpa de realitate, unde poți reveni din nou într-un mediu natural 

și strict mental, lipsit de tehnologie. 

 Pentru a putea aprofunda mai bine diferitele subiecte de la ore, fiindcă răsfoirea cărților 

este relaxantă; 

 Biblioteca ar trebui să își mediatizeze utilitatea, astfel încât să atragă cât mai mulți 

cititori, să facă reclame cărților și poveștilor din spatele acestora, prin intermediul 

online-ului;  

 Un loc de liniște; 
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 Bibliotecile școlare au un rol esențial în dezvoltarea elevilor, indiferent de cât de mult se 

dezvoltă tehnologia, elevii au nevoie de spațiul din școală în care pot să citească și să fie 

liniștiți; 

 Într-o lume dominată de tehnologie, rolul bibliotecilor ar fi de a-ți da posibilitatea să 

răsfoiești orice carte îți dorești gratuit, să îți cauți informația dorită în cărți și nu pe site-

uri;  

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie, mediul online, ar fi să-i 

ajute pe oameni să se desprindă de realitate, cu ajutorul cărților; 

 Rolul bibliotecii ar fi să constituie un loc unde să înveți cum să comunici și să îți spui 

părerea;  

 Drumul sigur spre carte; 

 Rolul lor nu ar mai fi ca în trecut, iar locul lor cred că ar fi în mediul online; 

 Un site web cu toate cărțile unei biblioteci simple scanate și gata de printat sau citit web 

cu o interfață primitoare, precum și alte surse multi-media, de la jocuri video la filme; 

 Să ne aducă înapoi la realitatea în care trăim, să nu ne mai stricăm ochii cu uitatul la 

ecrane; 

 Să ne aducă aminte de vremurile echilibrate din trecut;  

 O scăpare din mediu online; 

 Rol de relaxare; 

 Acestea ar exista pentru oamenii care nu se pot despărți de original; 

 Un mijloc rudimentar de informare; 

 De a reuși să-ți faci un proiect școlar unic ceva ce nu găsești pe internet ci doar într-o 

carte; 

 Cred că într-o lume dominată de tehnologie, bibliotecile nu vor mai avea un rol foarte 

important pentru că vom folosi internetul pentru orice curiozitate pe care o avem; 

 O capsulă a timpului; 

 Un loc de relaxare; 

 De dezvoltare a imaginației, însă nu cred ca vor mai fi cu o influență atât de mare asupra 

cititorilor, față de tehnologie; 

 De a ne readuce la realitate; 

 Un loc interesant, unde poți găsi o altă lume; 

 Bibliotecile reprezintă o pauză de la lumea reală; 

 De a face lectura mai eficientă și mai rapidă; 

 Rolul bibliotecilor școlare este să-i facă pe elevi să poată descoperi cărți noi, 

conectându-i totodată la vremurile de demult; 

 Locul unde oamenii se lasă ghidați de imaginație; 

 De a te desprinde de lumea digitală; 

 De a ne face să ne dezlipim de tehnologie și să ne conectăm cu cărțile; 

 Un loc de informare care să ne țină trecutul și istoria ca să nu le uităm; 

 Rolul lor este de a oferi informații care nu pot fi găsite mereu în mediul online; 

 Cred că ar fi locul care te scapă de probleme, unde nu ești urmărit non-stop, unde ești 

singur, doar tu și gândurile tale; 

 Rolul ei ar fi de a ajuta copiii să găsească cărți pe placul lor, să le poată lua și simți în 

mână, deoarece sentimentul acela este unic; 

 Un loc de relaxare pentru pasionații de citit; 

 Să fie un refugiu pentru cine dorește; 

 Rolul de a dobândi mai multe informații referitoare la diferite subiecte; 

 Rolul ei este de a ne deconecta din mediul virtual și de a pătrunde într-o lume magnifică 
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și creativă; 

 Rolul bibliotecilor ar fi de a îndruma elevii; 

 Să ne deconecteze pentru puțin timp de lumea normală trăită în spatele ecranelor; 

 Rolul bibliotecilor cred că ar fi de a ne scăpa de mediul online, de a ne ajuta să nu 

petrecem atât de mult timp în fața ecranelor; 

 Rolul bibliotecii școlare într-o lume dominată de tehnologie este de a menține crescut 

interesul copiilor pentru citit; 

 Cred că rolul bibliotecilor școlare este același, nefiind schimbat de dezvoltarea 

tehnologiei, de a oferi elevilor posibilitatea de a împrumuta cărți; 

 Să ne ajute să ne întoarcem în timpurile armonioase din trecut; 

 Eu aș pune biblioteca pe primul loc deoarece numai acolo putem simți atingerea 

paginilor cărților și mirosul inconfundabil al acestora; 

 Să te readucă cu picioarele pe pământ, să te lege de trecut și de mintea și gândirea 

altora; 

 În opinia mea, într-o lume dominată de tehnologie, mediul online, bibliotecile ar trebui să 

fie un loc în care să ne odihnim creierul, să citim ceea ce ne satisface și să socializăm 

într-un mod plăcut; 

 Cred că va fi o bibliotecă virtuală; 

 Cartea e un obiect fizic. Informațiile amănunțite pe care le oferă o carte dintr-un anumit 

domeniu nu le găsești oriunde pe internet;  

 Rolul bibliotecilor într-o lume dominantă de tehnologie este acela de a te face să uiți de 

tot stresul din jur, să te relaxeze și să îți ia gândul de la probleme, având ocazia să îți 

alegi o carte care îți place și care, la rândul ei, îți va elibera mintea de stres; 

 Nu ar mai avea niciun rol; 

 Pentru dezvoltarea minții și îmbogățirea vocabulariului; 

 Un refugiu; 

 Un refugiu; 

 Rolul ar fi ruperea de la viața virtuală; 

 Rolul de a ne reaminti să citim; 

 Rolul ei ar fi de a ne ajuta să găsim cărți și de a ne deconecta pentru câteva minute de la 

lumea online; 

 Rolul bibliotecilor scade precum crește rolul tehnologiei, devenind astfel destul de mic, 

care nu mai are atâta eficacitate; 

 Un loc în care să te refugiezi, un loc în care descoperi trecutul; 

 Cred că rolul lor este de a fi un refugiu pentru cititorii care vor o pauză de la toată 

tehnologia care ne înconjoară; 

 Rolul ar fi, de a ne deconecta de mediul online;  

 De a uita de lumea înconjurătoare și de tehnologie;  

 Să se detașăm de tehnologie;  

 Rolul de a ne oferi un moment de relaxare și realitate; 

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie ar fi de a te deconecta de 

mediul on-line; 

 De relaxare și dezvoltare personală; 

 Eu cred că rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie va fi un loc 

pașnic în care elevii se pot retrage și relaxa, luând pauză de la tehnologie, un loc în care 

mediul online nu poate pătrunde; 

 Ne-am putea relaxa mai mult și nu ar fi atât de mult stres; 

 Rolul bibliotecii în această lume a tehnologiei este de a ne proteja de dependențele 
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internetului, de a ne ajuta să luăm o pauză de la ecrane; 

 Consider că, în ciuda tehnologiei care evoluează continuu, bibliotecile ar trebui să ocupe 

un rol esențial în viața fiecăruia dintre noi; 

 Cred că rolul ei ar fi de a ne desprinde de tehnologie și de a ne conecta la carte care este 

cea mai frumoasă cale de a descoperi lucruri noi; 

 Ai putea să evadezi dintr-o lume plină de tehnologie și să nu mai stai cu ochii atât de mult 

în telefon;  

 Ca să mai ții o carte în mână și nu numai telefonul; 

 Un loc unde să te desprinzi de tehnologie, și să petreci câteva momente cu tine însuți; 

 Un loc de relaxare în care ne detașăm de tehnologie; 

 Un rol foarte important din punctul de vedere al cunoașterii, deoarece informația de pe 

hârtie rămâne cu anii în timp ce informația de pe calculator se poate pierde din clipă în 

clipă; 

 Relaxarea și distanțarea temporară de probleme; 

 Ne-ar da posibilitatea să ne deconectăm pentru o scurtă perioadă pentru a ne relaxa 

mințiile cu o carte bună; 

 Cred că biblioteca ar putea fi un loc pentru recreere și detașare de tehnologie; 

 Citești mult mai ușor și mai bine din cărți decât din orice altceva; 

 Să putem lectura și cărți tipărite, nu doar electronice; 

 Să nu uităm cum era mai demult, să nu mai stăm atât cu ochii în telefoane, laptop-uri, 

etc.; 

 Lecturarea, informarea; 

 Un loc de liniște, unde te poți relaxa; 

 Rolul lor ar fi de a arăta oamenilor că și după tehnologie este viață; 

 Cred că rolul lor este cel de a ne scăpa de mediul tehnologiei; 

 Nu ar avea un rol foarte important; 

 Un rol foarte important pentru viitoarele generații; 

 Să avem un loc în care să ne refugiem; 

 O eliberare de tehnologie, o lume creativă plină de fantezii; 

 Sa învățăm să ne dezvoltăm și fără tehnologie;  

 Ar fi un loc care ne-ar face să petrecem mai mult timp citind, ținând cont că mulți elevi 

adoră să citească online; 

 Un loc liniștit, unde să te desparți de tehnologie pentru câteva momente; 

 De a ne reaminti de poveștile din copilărie și de a ne deschide ochii spre o lume de 

fantezie; 

 Unul foarte bun și educativ; 

 Eu cred că tehnologia nu poate diminua plăcerea pentru lectură a persoanelor cu 

adevărat pasionate;  

 Rolul este de a ne aduce aproape de cărți și de a ne face să ne placă cărțile; 

 Bibliotecile ar deține rolul în detașarea și deconectarea oamenilor de la viața 

suprasolicitantă; 

 Relaxarea creierului; 

 De a avea un loc de liniște unde să putem citi ce ne place și unde imaginația zburdă;  

 Rolul lor ar fi un loc în care să te poți desprinde de tehnologie și să ai un moment de 

reculegere; 

 Un spațiu recreativ dominat de liniște; 

 Nu își au rostul; 

 Rolul ei ar fi să ne distragă de la tehnologie și a ne relaxa, iar locul ei ar fi în școală; 
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 Rolul ar fi să ne ajute să vorbim mai clar și bine, iar locul ei ar fi în școală; 

 Eu cred că rolul bibliotecilor școlare este acela de a te îndepărta pentru ceva timp de 

toată tehnologia din jur; 

 Rolul bibliotecii ar fi învățatul fără să stai în fața unui ecran; 

 Toate cărțile vor avea magie; 

 Ar rămâne tot o bibliotecă, dar mai avansată;  

 De a te detașa de la tehnologie și a-ți limpezi mintea; 

 Ar avea rolul de a face copiii să nu mai stea non-stop pe telefoane și să-și odihnească 

mintea citind o carte; 

 De a face elevii să citească mai mult;  

 Să ne ajute să mai luăm o pauză de la viața cotidiană; 

 Pentru că mediul online a devenit foarte folosit ar trebui să putem avea mai multe 

biblioteci online; 

 Servicii de informație; 

 Rolul regăsirii de sine, unde te desprinzi de tehnologie; 

 Biblioteca este principala instituție care oferă servicii de informare și documentare sub 

diverse forme și contexte diferite; 

 Recreere; 

 Consider că rolul bibliotecilor este acela de lărgire permanentă a orizontului 

cunoașterii;  

 Rolul cel mai important al bibliotecilor este tocmai de a scoate chiar și pentru 10 minute 

individul din lumea virtuală; 

 Delectării de sine; 

 Rolul unei biblioteci într-o lume dominată de tehnologie este de a atrage adolescenții 

sper noi hobby-uri și de a atrage cât mai multă lume să citească;  

 Eu cred că rolul bibliotecilor într-o lume dominată de tehnologie este de a deschide 

drumul oamenilor spre o cale mai luminată și de a îndruma omenirea spre ceva mai bun; 

 Într-o lume dominată de tehnologie, bibliotecile școlare nu vor fi vizitate de mulți elevi 

deoarece elevii nu vor mai fi interesați de lectură; 

 Rolul este ca să aibe toți elevii de unde să citească pentru că este importantă lectura în 

viața noastră; 

 Eu cred că rolul său este de a lumina oamenii și de a-i aduce la o altă realitate față de 

cea dominată de tehnologie; 

 Rolul bibliotecilor școlare ar fi de a te învăța cum să te comporți în societate; 

 Un loc unde să te destinzi;  

 Eu cred că rolul bibliotecilor ar fi să elibereze mintea robită de tehnologie într-un spațiu, 

într-o lume în care se poate simți liber de orice legături; 

 În zilele noastre, bibliotecile încă au un rol destul de important, dar pe viitor va fi din ce 

în ce mai puțin important; 

 Rolul ei ar fi un loc pentu un hobby de citit; 

 Atunci când mergi la bibliotecă ar trebui să te relaxezi, să te simți ca într-o lume plină de 

magie;  

 Să îndemne oamenii să lase tehnologia și să descopere magia din cărți;  

 Nu toți suntem pasionați așa mult de tehnologie și mi se pare un loc foarte bun de a-ți 

deconecta creierul de la tehnologie; 

 Pentru a te informa și a vedea că există informație și în afara calculatorului;  

 Relaxare; 

 Pentru o cunoaștere nouă; 
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 Rolul ei este să ne ajute să ne dezvoltăm atât intelectual cât și când vorbim;  

 Să ne scoată din ritmul rapid al vieții;  

 De a ne îndruma spre citit; 

 Să te deconectezi de la tehnologie;  

 Având în vedere că poți lua informațiile din cărți, poți gândi un referat cu acele 

informații singur fără să-l copiezi de pe net și după să mai fie 5 cu același referat; 

 Rolul acestora ar putea fi și o sursă de divertisment, însă în același timp ar purea fi 

folosite în materialul școlar; 

 Cred că rolul bibliotecilor în ziua de azi este foarte important, deoarece este locul în care 

ne putem desprinde de tehnologie; 

 Rolul bibliotecii școlare într-o lume dominată de tehnologie este de a ne aduce mai 

aproape de cărți și de clasicii literaturii; 

 Ar avea rolul de a schimba gândirea unor copii; 

 Consider că rolul bibliotecilor, într-o lume sufocată de tehnologie, este de a le arăta 

tinerelor generații care sunt cu adevarat valorile care ar trebui să fie apreciate de cei din 

jur, de a le ajută să înțelegă că nu totul se învârte în jurul tehnologiei și că există și alte 

metode prin care ne putem relaxa sau, de ce nu, descoperi, învăța lucruri noi; 

 Rolul bibliotecilor într-o lume dominată de tehnologie este informarea oamenilor în 

legătură cu orice subiect, deoarece pe internet te poți dezinforma foarte ușor dacă nu 

cauți unde trebuie; 

 Bibliotecile școlare sunt importante într-o lume dominată de tehnologie deoarece acestea 

transmit magia cititului într-un mod aparte; 

 Un loc liniștit; 

 Într-o lume dominată de tehnologie, rolul bibliotecilor şcolare ar fi acela de a aduce cărţi 

mai noi şi de a organiza diferite activităţi în care elevii să se implice şi să descopere 

importanţa lecturii; 

 De a te învăța ceva; 

 Rolul bibliotecii este de a da povești care sunt distractive pentru o pauză de la ecran. 

Deseori vreau să ascult sau să citesc ceva pentru că mă pișcă ochii de la ecranul 

calculatorului. Este un loc unde poți lua o pauză; 

 Rolul bibliotecilor ar fi de a ajuta omenirea să nu mai fie analfabetă și să o cultive; 

 Rol de învățare pentru cei analfabeți; 

 Locul ei ar fi la școală și rolul ei ar fi de a scăpa elevii de tehnologie și de a-și petrece 

timpul într-un mod productiv; 

 Nu ar avea rost pentru că ar sta lumea pe telefoane, tablete, etc.; 

 Pe o aplicație de pe telefon, tabletă, etc.; 

 Biblioteca ar fi importantă și în viitor pentru că putem afla multe informații și lucruri 

interesante chiar și în viitor; 

 Din punctul meu de vedere, rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie 

ar trebui să fie acela de a le arăta copiilor cum se pot bucura de o carte tipărită și că 

nimic pe lumea aceasta nu poate înlocui acel miros pe care cărțile îl au; 

 Ar fi un loc în care elevii să fie încurajați să citească cu plăcere cartea clasică tipărită pe 

hârtie; 

 Cred că au rolul de a ne rupe de la telefoane și tehnologie pentru a ne delecta; 

 Cred că rolul ei este de a ne face să ne deconectăm de la tehnologie; 

 Deja lumea este dominată de tehnologie și având în vedere că copiii din ziua de azi 

petrec foarte mult timp cu ochii în ecrane, un rol al bibliotecilor în general ar fi să le 

îmbunătățească lectura; 

 Cred că ar prinde bine tuturor elevilor să arunce un ochi pe la bibliotecă. Dacă ar 
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descoperi lumea cărților, sigur tehnologia nu ar mai fi atât de interesantă;   

 Ne ancorează în trecut;  

 Un rol foarte important deoarece fără cărți am fi mai săraci sufletește; 

 Cărțile tiparite nu vor putea fi înlocuite, indiferent de cât va avansa tehnologia; 

 În cărți se găsesc toate informațiile din surse sigure, dar pe internet nu; 

 De completare; 

 Cred că bibliotecile școlare într-o lume dominată de tehnologie contribuie la 

îmbunătățirea sistemului educațional; 

 Rolul bibliotecilor este de a face elevii să înțeleagă că o informație nu o găsesc doar 

online; 

 Cred că rolul bibliotecilor școlare ar fi chiar acela de a te detașa de toată tehnologia 

care în zilele noastre ne-a încolțit și simt că ne sufocă. Biblioteca ar fi un loc în care 

chiar și dacă petreci doar 15 minute citind câteva pagini, în acele minute te-ai detașat 

complet de tot ce înseamnă tehnologie și mintea ta este puțin mai eliberată și chiar poți 

învăța cuvinte și lucruri noi mult mai ușor când citești o carte; 

 Să publice cărți virtuale; 

 Întotdeauna ar trebui să ocupe un loc important și de relaxare, dar și de studiu; 

 Un loc de cunoaștere; 

 Eu cred că rolul bibliotecilor școlare va fi mai puțin important; 

 Rolul bibliotecii ar fi mai puțin important; 

 Rolul bibliotecilor școlare în lumea noastră plină de tehnologie este de a ne detașa ochii 

și atenția de la toate aplicațiile care ne pot distrage. Dacă citim de pe telefon/tabletă etc. 

putem fi distrași foarte ușor din cauza unei notificări, de asemenea ne putem distruge 

vederea și este mai obositor. În schimb, altceva este să citești dintr-o carte fizică. Dacă îți 

pui telefonul/laptopul/calculatorul etc. deoparte poți termina o carte în mai puțin timp 

decât dacă o citești de pe dispozitivele de comunicare; 

 Rolul bibliotecii va fi modul util de a ne îmbunătăți cunoștințele; 

 Rolul lor ar fi ca oamenii să se documenteze folosind cărțile din biblioteci; 

 Să te deconecteze de tehnologie prin intermediul cărților; 

 Cred că bibliotecile școlare într-o lume dominantă de tehnologie nu ar mai avea un rol în 

școală, dar ar pune toate cărțile pe internet, site unde le pot citi toți online; 

 Să amintească copiilor cum se citeau cărți în trecut; 

 Să ne ajute să apreciem cartea scrisă pe hârtie care nu poate fi înlocuită niciodată de 

cărțile electronice; 

 Rol foarte important, de a facilita accesul la informația dorită; 

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie este foarte important, 

deoarece doar citind îți poate deschide mintea și nimic nu se compară cu o carte tipărită; 

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie ar fi de a ne face să uităm 

de ecrane pentru câteva clipe; 

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie este de a oferi un repaus 

de la mediul online și de a ne pune mintea la contribuție; 

 Părerea mea este că ar trebui să fie la fel de importantă în orice fel de lume, cu atât mai 

mult în cea a tehnologiei; 

 Păi eu cred că rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie ar fi tot 

același deoarece mai există oameni care iubesc să citească și să pătrundă în lumea 

imaginației;   

 Rolul bibliotecilor școlare într-o lume dominată de tehnologie este de a ieși din lumea 

tehnologiei și pentru a da frâu liber imaginației;  

 Cred că va fi un loc pentru „vizitat” deoarece peste sute de ani nu se vor mai folosi 
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cărțile normale iar oamenii din viitor vor vedea de pe ce citeam noi; 

 Relaxare; 

 O sursă de relaxare; 

 Relaxare; 

 Pentru a nu deveni dependenți de tehnologie; 

 Eu consider că rolul bibliotecii școlare ar fi acela de a-i îndruma pe copii să citească mai 

mult; 

 În ziua de azi, biblotecile nu mai au un rol atât de important cum îl aveau altădată 

deoarece cărțile se găsesc în diferite feluri, mă refer la online, le găsești pdf și le poți citi 

în totalitate; 

 Cititul ajută oamenii să descopere noi tărâmuri ale imaginației, noi personaje, noi 

perioade și noi aventuri; 

 Rolul lor ar fi locul de informare pentru elevi; 

 Rolul bibliotecii rămâne același, tot de informare, de îmbogățire a vocabularului și de 

comunicare. 

 

Calitățile pe care trebuie să le întrunească un bibliotecar școlar sau profesor documentarist 

responsabil de CDI pentru a fi pe placul tuturor utilizatorilor sunt numeroase și foarte variate: el 

trebuie să fie deștept, înțelept, creativ, adaptabil, să aibă o memorie bună și să fie un bun 

organizator. De asemenea, trebuie să fie deschis la minte, cult, calm, charismatic, extrovertit, 

bine documentat, să aibă încredere de sine și dacă se poate să citească nevoile utilizatorilor.  

Bibliotecarul ideal este un om plin de viață, pozitiv, resposabil, simpatic, vesel, amuzant, 

glumeț, un bun comunicator, este prietenos, bun, blând, amabil, fericit, empatic, înțelegător, 

tolerant, harnic, implicat și flexibil. El nu te judecă, te respectă, este primitor, răbdător, cinstit, 

devotat, dedicat, priceput, profesionist, are putere de convingere, bun simț și este mereu dispus 

să te ajute. Neapărat trebuie să vorbească frumos cu elevii, să le facă recomandări de lectură, să 

fie dornic de a socializa și să le răspundă elevilor atunci când aceștia au întrebări. 

Un bibliotecar ideal este pasionat de carte, lectură, trebuie să-și cunoască bine biblioteca și 

să pună suflet în tot ceea ce face. (a se vedea figura nr. 9) 
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Fig. nr. 9. Calitățile bibliotecarului școlar/profesorului documentarist 
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Răspunsurile elevilor referitoare la calitățile pe care doresc să le regăsească la 

bibliotecarul/ profesorul documentarist responsabil de biblioteca școlară/ CDI-ul din școala lor, 

care au stat la baza analizelor noastre, sunt redate în continuare: 

 

 Priceput; 

 Interesul în toate genurile de cărți; 

 Să te ajute cu orice; 

 Să fie amuzant; 

 Să ne dea informații despre o anumită carte; 

 Caldură (pentru că nu te poți simți în largul tău într-o biblioteca dacă persoana 

responsabilă cu aceasta se arată rece și distantă);  

 Să știe detalii despre cărți, să ne îndrume ce să alegem;  

 Devotament; 

 Răbdare; 

 Drăguță și primitoare; 

 Deschis la minte; 

 Prietenos, cu bun simț și dornic să te ajute; 

 Amabilitate; 

 Cunoaște majoritatea cărților de pe piață; 

 Să fie răbdător;  

 Cultivat; 

 Deschis/ă la idei noi; 

 Să fie respectuos; 

 Amabilitatea; 

 Să fie amabil/ă; 

 Să nu fie agitat/stresat; 

 Înțelepciune; 

 Amabilitate; 

 Dornică să ne ofere ajutor dacă avem nevoie pentru a găsi mai repede o carte; 

 Flexibilitate; 

 Să fie amabil; 

 Disponibil mereu să dicute despre diferite lecturi; 

 Amabil; 

 Răbdare;  

 Amabil; 

 Să glumească; 

 Răbdare; 

 Amabil; 

 Să aibă cunoștințe variate despre diferite tipuri de cărți;  

 Amabilitate; 

 Să-ți recomande anumite cărți care te interesează; 

 Increderea de sine; 

 Amabilitatea; 

 Bunătate; 

 Să fie blând; 

 Înțelegător/ să nu judece alegerile cititorului; 
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 Amabilitate; 

 Dedicare; 

 Să răspundă la întrebările curioase ale cititorilor; 

 Bun comunicator; 

 Să știe ce să recomande elevilor atunci când nu sunt siguri de o anumită carte; 

 Drăguță și de treabă; 

 Să fie drăguț cu elevii; 

 Aș dori ca el să fie înțelegător și să fie mereu dispus să mă ajute în găsirea unei cărți; 

 Amabil; 

 Răbdarea; 

 O calitate de bază pe care mi-aș dori să o regăsesc la bibliotecarul unei școli este 

răbdarea; 

 Să fie amabil cu cei din jur;  

 Nu am idee, deoarece doamna de la bibliotecă este super de treabă; 

 Răbdare; 

 Înțelegător; 

 Calmitate; 

 Sa fie ajutătoare; 

 Amabilitate; 

 Ospitalitate; 

 Înțelegere; 

 Sa fie primitor; 

 Să fie calm; 

 Înțelegător; 

 Să fie o persoană dedicată și implicată;  

 Răbdarea; 

 Să fie amabil; 

 Le are pe toate; 

 Răbdare, la noi deja se găsește; 

 Amabilitate; 

 Răbdare;  

 Aș vrea să fie o persoană deschisă comunicării; 

 Bunătate; 

 Să știe să te atragă să citești cărți; 

 Să fie de treabă și calm; 

 Înțelegere;  

 Să fie de treabă și calm; 

 Prietenos; 

 Empatie; 

 Calmitate; 

 Implicat; 

 Nu știu dacă este neapărat o calitate, dar aș vrea să ne prezinte noie cărți sau titluri la o 

anumită perioadă de timp;  

 Buna interacționare cu oamenii; 

 Răbdare; 

 Să fie calm și răbdător; 
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 Darnic, liniștit; 

 Să aibă răbdare cu elevii care vin la bibliotecă; 

 Pasionat de lectură;  

 Simpatie; 

 Să fie un om de cultură; 

 Să fie cât mai prietenoasă și dornică să socializeze cu copiii; 

 Mi-ar plăcea ca bibliotecara de la școala noastră să arate mai mult interes când vorbim 

despre gusturile noastre în privința cărțiilor; 

 Să recomande mai multe cărți; 

 Să fie calm; 

 Fericit; 

 Să fie înțelegător; 

 Blând/ă; 

 Bunătatea; 

 Să se comporte frumos cu copiii; 

 Eu cred că bibliotecarul/profesorul are toate calitățile care aș vrea să fie; 

 Calm; 

 Răbdare; 

 Aș vrea ca acesta să fie destul de amuzant pentru ca copiii să dorească să meargă în 

bibliotecă; 

 Primitor; 

 Creativ; 

 Amabil; 

 Răbdare; 

 Implicare; 

 Ar trebui să ofere cărți pe lângă cele recomandate; 

 Sa fie mai de treabă; 

 Răbdător; 

 Să ne invite mai des la citit;  

 Amabilitatea; 

 O calitate a bibliotecarului ar trebui să fie amabilitatea; 

 Foarte comunicativ; 

 Să fie politicos; 

 Sa fie o persoană calmă; 

 Bunătatea; 

 Calm; 

 Să înțeleagă fiecare copil; 

 Răbdare; 

 Calm; 

 Cunoaștere; 

 Bunătate; 

 Nu trebuie nimic de regăsit la calități deoarece bibliotecara noastră este foarte drăguță și 

nu cred ca ar fi ceva de schimbat; 

 Să poată memora fiecare carte unde este și dacă a fost împrumutată, dar recunosc este 

foarte greu; 

 Binevoitor; 



173 
 

 Să-ți spună unde sunt diferite cărți; 

 Să fie drăguț/ă; 

 Să fie prietenos /prietenoasă;  

 Politicos; 

 Dorința de a ajuta pe cineva care vrea să învețe lucruri noi; 

 Nu am idee, doar tebue să îmi prezinte interes; 

 Să fie drăguț/ă; 

 Să fie înțelegătoare; 

 O persoană deschisă; 

 Nimic, este bine așa; 

 Să fie amabil; 

 Răbdarea; 

 Bibliotecarul este perfect; 

 Să cunoască perfect sistemul de organizare al bibliotecii; 

 Sa fie prietenos; 

 Să transmită o energie bună și să ne îndrume când avem nevoie de ceva de acolo; 

 Implicare; 

 Amabil/ă; 

 Amabilitatea, pe care deja o găsesc la bibliotecar; 

 Implicat; 

 Amabil; 

 Amabil; 

 Amabilitate; 

 Să fie deschis; 

 Capacitatea de a fi prietenos/extrovertit; 

 Înțelegător; 

 Răbdarea; 

 Creativ;  

 Adaptabil; 

 Să ajute copiii; 

 Politicos; 

 Singura calitate ar fi bunătatea; 

 Răbdarea; 

 Responsabil; 

 Ne face ora mai frumoasă; 

 Politicos și responsabil; 

 Singura calitate care a-și vrea s-o întâlnesc la un bibliotecar este acea de a fi amabil cu 

mine; 

 Răbdarea; 

 Să știe ce cărți are; 

 A-și dori ca bibliotecarul responsabil să fie blând; 

 Inteligent;  

 Calitatea este de a fi foarte prietenosă; 

 Sa fie mai sociabilă; 

 Veselă; 

 Zâmbăreață; 



174 
 

 Nici una, bibliotecara noastră le are pe toate; 

 Sociabil; 

 Înțelegător; 

 Veselă; 

 Amabilă; 

 Să fie bun cu elevi; 

 Să fie săritor/săritoare; 

 Să fie bun, înțelegător, amabil și dornic să ajute; 

 Nu pot să menționez nicio altă calitate pentru că bibliotecara școlii mele are toate 

calitățile pe care ar trebui să le aibă; 

 Poate puțin mai drăguț cu noi; 

 Amabil; 

 Să fie înțelegător/înțelegătoare;  

 Să fie amabil; 

 Să fi înțelegător;  

 Dispus să asculte și să discearnă nevoile cititorilor; 

 Înțelegător; 

 Bunăvoință;  

 Să fie deschis, poate chiar să-ți recomande cărți pe baza celor preferate; 

 Responsabil; 

 Aș vrea să regăsesc abilitatea de a indentifica tipul de cărți care ne plac după 

comportamenul nostru; 

 Să știe toate cărțile sau măcar o idee despre ele; 

 Amabil; 

 Omenie; 

 Amuzant; 

 Ospitalitatea; 

 Empatie; 

 Calm; 

 Îndrumător; 

 Sociabilitate; 

 Calmitate; 

 Amabilitate; 

 Eu mi-aș dori ca bibliotecarul să fie sociabil cu elevii; 

 O calitate pe care o are profesorul responsabil de la noi de la liceu și mi se pare 

importantă este răbdarea și înțelegerea;  

 Să iubească lectura și cartea în sine; 

 Amabilitatea; 

 Amabil; 

 Răbdarea (profesorul documentarist responsabil de biblioteca școlară din liceul nostru 

are deja această calitate); 

 Amabilitate; 

 Să citească nevoile fiecărui cititor în căutarea unei noi cărți reprezentative pentru el;  

 Rabdare; 

 Amuzant; 

 Înțelegător; 
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 Ilustru; 

 Prietenos pentru că pentru unii elevi bibliotecarul poate deveni un prieten în timp; 

 Să îmi poată recomanda o carte din orice domeniu;  

 Să fie amabil; 

 Cunoașterea domeniului; 

 Amabilitatea; 

 Prietenos; 

 Să știe să-ți recomande o carte pentru orice gen ai dori să citești; 

 Prietenos, deschis; 

 Amabilitate; 

 Sociabil; 

 Prietenos; 

 Să știe ce cărți se află în bibliotecă; 

 Prietenos; 

 Să cunoască cât mai multe informații despre cărțile care se află în bibliotecă pentru a te 

putea orienta către cele potrivite; 

 Amabilitate; 

 Politețea; 

 Să fie bine informat; 

 Deschis; 

 Mi-aș dori ca bibliotecarul/ profesorul documentarist să fie o persoană calmă și caldă 

care să te ajute mereu cu drag când ai nevoie de o carte sau de un sfat despre lecturi;  

 Să citească mult pentru a ne putea ajuta în căutarea unei cărți pe placul nostru; 

 Amabilitate; 

 Să fie calm; 

 O prezență pozitivă care să ne aducă zâmbetul pe buze; 

 O calitate poate fi inspirația profesorului documentrist; 

 Înțelegător; 

 Să fie inteligent și să aibă multe cunoștințe; 

 Să știe unde se află anumite cărți, pe ce raft din bibliotecă; 

 Un biblotecar trebuie să fie foarte organizat; 

 Cunoașterea cărților din diferite domenii pentru a le putea recomanda cititorilor, este o 

calitate pe care aș dori să o regăsesc la un bibliotecar; 

 Îngăduitor; 

 Profesionalism; 

 Primitor; 

 Aș dori să fie înțelegător; 

 Prietenos; 

 Să fie o persoană documentată despre cărțiile de acolo;  

 Organizarea lucrurilor; 

 O calitate pe care aș dori să o găsesc la bibliotecarul/profesorul documentarist 

responsabil de biblioteca școlară/CDI din școala mea este răbdarea; 

 Foarte de treabă și înțelegătoare/înțelegător; 

 Respectuos; 

 Amuzament; 

 Răbdare; 
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 Răbdare; 

 Bunătatea; 

 Calmitate; 

 Amabil; 

 Calitatea pe care vreau să o aibă bibliotecarul este de ajutorare; 

 Empatia; 

 Aș vrea ca bibliotecarul/profesorul documentarist să aibă suficientă răbdare; 

 Să aibă răbdare; 

 Amuzant; 

 Respectuos; 

 Răbdarea; 

 Implicare; 

 O calitate pe care mi-aș dori să o regăsesc la bibliotecarul din școala mea ar fi răbdarea; 

 Prietenos; 

 Prietenos; 

 O calitate pe care doresc să o regăsesc la bibliotecar este dorința de a ne ajuta pe noi 

cititorii să găsim o carte pe placul nostru, atunci când suntem nehotărâți, bibliotecarul 

trebuie să fie amabil și drăguț cu toată lumea; 

 Deja are toate calitățile; 

 Respectuos; 

 Amabilitatea; 

 Răbdarea; 

 Creativitatea; 

 Să respecte; 

 Sa fie amabilă; 

 Înțelegere, bunătate, respect;  

 Răbdător; 

 Bine informat; 

 Să fie documentat ca să ne poată da sfaturi despre toate lecturile;  

 Înțelegător; 

 Se descurcă bine;  

 Empatie; 

 Răbdare; 

 Înțelept; 

 Bunătatea; 

 Ospitalitate; 

 Mai plin de viață; 

 Amabil; 

 Răbdare; 

 Mi-aș dori ca acesta să fie amabil; 

 Să fie de treabă;  

 Foarte organizată și înțelegătoare;  

 Prietenos; 

 Creativitate; 

 Înțelegător; 

 Prietenos; 
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 Trebuie să ne ajute cu orice fel de întrebare legată de o carte; 

 Să fie amabil; 

 Nu trebuie, persoanele de la CDI sunt super de treabă deja; 

 Înțelegător; 

 Răbdare; 

 Răbdare; 

 Implicare 100%; 

 Răbdător/răbdătoare;  

 Să fie destul de documentat cu privință la cărțile care sunt în „arsenalul” bibliotecii; 

 Să fie mereu acolo și să te sfătuiască cu anumite cărți; 

 Cult; 

 Deschis; 

 Implicare mai multă; 

 Să fie deschis cu toată lumea; 

 Amabil; 

 Să știe să ne recomande cărți;  

 Cumsecade; 

 Generos; 

 Bunătate; 

 Să fie mai atenți; 

 Să fie foarte drăguț; 

 Bună; 

 Charismatic; 

 Recomandarea cărților bune; 

 Bună; 

 Înțelegere; 

 Mi-ar plăcea să fie deschiși față de elevi; 

 Seriozitate; 

 E bun; 

 Înțelept; 

 Amuzant; 

 Bună; 

 Bună; 

 Bună; 

 Mai zâmbitoare;  

 Înțelegere; 

 Aș vrea ca acesta să fie blând; 

 Una foarte bună; 

 Bună; 

 Umorul; 

 Răbdare; 

 Rabdare; 

 Profesorul documenarist are toate informațiile necesare, dacă avem nevoie de ceva, ne va 

ajuta imediat; 

 Amabilitatea; 

 Rabdarea; 
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 Bun comunicator; 

 Amabilitatea; 

 Să fie darnică; 

 Nu există o calitate pe care aș dori s-o regăsesc la bibliotecarul școlii mele; 

 Bunătatea; 

 Amabil; 

 Rădare; 

 Răbdarea; 

 Calitatea pe care aș dori să o regăsesc la bibliotecarul școlii mele ar fi de convingere. 

 O persoană înțelegătoare;  

 Răbdarea; 

 Cumsecade; 

 Calm; 

 Puterea de convingere; 

 Bibliotecarul trebuie să fie o persoană caldă. 

 Sa fie răbdător cu întrebările oamenilor; 

 Să fie mai vesel; 

 Să vorbească frumos cu cei care merg la bibliotecă și să îi lase să citească liniștiți; 

 Să ne ajute cu găsirea cărților;  

 Să aibă răbdare și să ne ajute să regăsim cărțile; 

 Liniștit/ă; 

 Să fie liniștit; 

 O singură calitate ar fi: amabilitatea; 

 Să știe să vorbească ca în povești; 

 Amabil; 

 Să fie deschis; 

 Mai mult calm;  

 Calm; 

 Sârguință; 

 O calitate pe care aș dori s-o regăsesc la bibliotecarul responsabil de la CDI ar fi 

răbdarea; 

 Prietenos; 

 Amabilitatea; 

 Înțelegător; 

 Amabilitatea; 

 Să fie iubitor de lectură; 

 Aș dori ca bibliotecarul să fie amabil și să-mi poată da sugestii;  

 Amabilitate; 

 Sinceritatea; 

 Bunătate; 

 Răbdare; 

 Cumsecade; 

 Cumsecade; 

 Compasiune; 

 Nu am ce pentru că personalul de la biblioteca școlii mele este amabil;  

 Sa fie răbdător; 
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 Să fie mereu la bibliotecă; 

 Responsabil; 

 Amabilitate; 

 Răbdarea; 

 Să fie bun/ă la suflet; 

 Aș vrea să fie interesat/ă de cărți; 

 Să aducă cărți noi constant; 

 Să ne convingă că cartea aceea este cea mai frumoasă; 

 Amabilitatea este o calitate care contează foarte mult în comportamentul bibliotecarului; 

 Să fie amabil și să-mi recomande cărți frumoase; 

 Rabdare; 

 Sociabilitate; 

 Ca bibliotecarul să fie prietenos; 

 Cunoștințe vaste; 

 Amabil; 

 Să pună suflet în tot ceea ce face; 

 Liniște; 

 Răbdător;  

 Răbdător; 

 Să fie la bibliotecă; 

 Deșteaptă; 

 Amuzantă; 

 Amabilă; 

 Amabilă; 

 O persoană liniștită, răbdătoare și care să ne ofere pe scurt cât mai multe detalii despre 

acea carte; 

 Prompt; 

 Amabilitatea; 

 Calm; 

 Comunicativitate; 

 Zâmbitoare; 

 Comunicativ; 

 Să fie o persoană cu multă răbdare și inteligență, dornică să răspundă la întrebările care 

îi sunt adresate; 

 Simțul umorului; 

 Să îngrijească cărțile; 

 Toleranță; 

 Doamna bibliotecară este o persoana bună, drin perspectiva mea este o persoana care are 

toate calitățile; 

 Amabilă; 

 Bunătate; 

 Vesel; 

 Sa fie amabil; 

 Vesel; 

 Înțelepciunea; 

 Eu mi-aș dori ca profesorul documentarist să rămână în continuare la fel de drăguț cu 
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noi;  

 Să fie deștept; 

 Eu mi-aș dori ca un bibliotecar să fie respectuos și indulgent cu elevii care vin în 

bibliotecă;  

 Să te documenteze despre bibliotecă; 

 Responsabil în ceea ce ține de el, adică carțile, videoproiector, de CDI și bibliotecă în 

general; 

 Toleranța; 

 Priceput; 

 Bibliotecarul școlii noastre are toate calitățile unui bibliotecar; 

 Bun; 

 Simțul umorului; 

 Să fie amabil. 

 

În figura numărul 10 sunt prezentate câteva dintre cele mai semnificative expresii/ 

sintagme cu rolul de a descrie o bibliotecă școlară, care au fost extrase din cele 130 de răspunsuri 

primite din partea elevilor participanți la cercetare. 

Biblioteca școlară este văzută de elevi într-o multitudine de feluri. Ea este „cetatea 

imaginației”, „liniștea școlii”, „paradisul cititorilor”, „discoteca micilor visători”, „sursă 

infinită de inspirație”, „loc de tihnă”, „loc sacru”, „o poartă către altă lume”, „loc de 

relaxare”, „loc de evadare din cotidian”, „cel mai minunat loc”, „un univers cu uși spre mai 

multe dimensiuni”, „o încăpere plină de noi vieți”, „cel mai plăcut loc din școală”, dar și ca 

„lumea basmelor”, „spațiu primitor și relaxant”, „izvor de cultură”, „cel mai magnific loc”, 

„locul cel mai frumos din toată lumea” sau ca „loc de socializare”. 

Biblioteca școlară este văzută și ca „o mamă rață care își atrage puii să meargă spre ea” 

sau ca „o țară din lumea imaginației”, „nucleul școlii”, „lumea poveștilor”, „locul magic”, 

„inima școlii”, „lumea nemaivăzută”, dar și ca un „colț de rai” sau „un portal”. 

Ea este considerată a fi „locul liniștii”, ,,locul în care nu mai ai temeri”, locul în care ești 

așa cum ești tu cu adevărat”, „a doua viață”, cea care „ne deschide ochii spre lumea cărților”, 

este „o intrare în propria ta lume”, dar și „o cameră în care scapi de stresul lumii exterioare”. 

De asemenea, mai este văzută și ca „locul magic în care toate lumile tale preferate se 

întâlnesc”, ca o „pădure de cărți”, ca fiind „spațiul cunoașterii și al rememorării”, „loc de 

poveste”, „locul în care cărțile prind viață”, sau poate „locul în care se îmbină adevărul cu 

imaginația”, dar și ca „raiul cărților”, „casa înțelepciunii”, „colț de lumină”, „laborator de idei 

și imagini”, „loc al descoperirilor”, „loc de amintire”, „loc de deconectare”, „o lume pentru 

copii”, un fel de „magnet pentru elevi” sau poate „mama cărților” sau un „tărâm infinit care 

așteaptă să fie explorat”. 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

Fig. nr. 10. Biblioteca școlară văzută de elevi 
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Frazele, sintagmele, expresiile formulate de elevi menite să descrie, prezinte o bibliotecă 

școlară, care au stat la baza analizelor noastre, sunt redate în continuare: 

 

 A book can spark the greatest big bang idea; 

 Acest loc este destinat pentru ca elevii noștri să poată să își citească cărțiile preferate în 

liniște fără ca să fie deranjați și să aibe parte de relaxare; 

 Ai carte ai parte; 

 Are potențial și poate ajunge ceva frumos, un loc în care toată lumea este bine-venită; 

 Biblioteca - a doua viață; 

 Biblioteca - locul în care elevii se pot scufunda în cărți fără a fi deranjați; 

 Biblioteca - o lume a cunoașterii în care oricine trebuie să se simtă bine; 

 Biblioteca - unde cărțile devin realitate; 

 Biblioteca ar trebui să fie un spațiu primitor și relaxant pentru cei care doresc să-și 

petreacă timpul lecturând; 

 Biblioteca e discoteca micilor visători; 

 Biblioteca esta ca un loc „sacru” al creativității, amintirilor și diversității, plin cu infinte 

lucruri și locuri de explorat; 

 Biblioteca este casa cărților; 

 Biblioteca este importantă deoarece ne pune mintea la încercare și ne face să ne folosim 

imaginația foarte mult; 

 Biblioteca este inima școlii; 

 Biblioteca este izvor de cultură; 

 Biblioteca este locul cunoașterii și al învățării; 

 Biblioteca este locul de lectură și al cărților de toate tipurile în care poți avea o 

multitudine de varietăți pentru ați delecta mintea cu informații esențiale și pentru a 

descoperi noi lucruri sau pasiuni și aici ești înconjurat de lumea basmelor, poveștilor, 

cărților, romanelor și multe altele; 

 Biblioteca este locul în care oamenii se detașează de lumea reala și intră în cea a 

poveștilor; 

 Biblioteca este locul în care scapi de stresul lumii exterioare, unde intri în propria ta lume 

pregătită să fie exploatată de mintea ta prin intermediul cărților; 

 Biblioteca este locul magic în care toți oamenii își adună gândurile și se relaxează; 

 Biblioteca este locul magic unde ne înbogățim cunoștințele; 

 Biblioteca este micuțul meu colț de rai; 

 Biblioteca este o instituție de cultură în care se adună, se organizează și se păstrează 

fonduri de publicații (cărți, reviste, etc.) și pentru a fi folosite de cititori; 

 Biblioteca este o instituție de cultură în care se adună, se organizează și se păstrează 

fonduri de publicații și manuscrise pentru a fi folosite de cititori; 

 Biblioteca este o încăpere plină de noi vieți; 

 Biblioteca este o lume în care tu ești tu, simți și îți arăți sentimentele cu adevărat; 

 Biblioteca este o lume magică, nemaivăzută de cei ce nu o vizitează; 

 Biblioteca este o lume nouă imaginară, unde poți să citești; 

 Biblioteca este o poartă către alte lumi; 

 Biblioteca este o sursă infinită de inspirație; 

 Biblioteca este paradisul cititorilor; 

 Biblioteca este un crâmpei de viață fericită și liniștită; 

 Biblioteca este un loc de tihnă în care creierul nostru se odihnește; 

 Biblioteca este un loc deschis pentru adulți și copii unde pot găsii cartea pe care nu o au; 



183 
 

 Biblioteca este un loc în care putem să ne lăsăm de lume și putem călători în lumea 

poveștilor și a basmelor; 

 Biblioteca este un loc minunat, o Țară din Lumea Imaginației și de acolo pornește totul: de 

la cărți.... Când intri într-o bibliotecă ajungi în acea Țară, dar nu toți merg acolo..... Doar 

cei care cred, visează și au imaginație pot să treacă de cotitura drumului, să meargă prin 

grădina secretă și să dea cortina la o parte ca să ajungă acolo...Atunci când ai ajuns 

acolo nu te eschivezi să spui că încă mai crezi în „povești de adormit copii” și nu mai ai 

temeri, pentru că acolo ești așa cum ești cu adevărat; 

 Biblioteca este un tărâm infinit care așteaptă mereu să fie explorat;  

 Biblioteca este un univers magic a poveștilor cu suișuri și coborâșuri;  

 Biblioteca este viața ce cu toții ne-o dorim; 

 Biblioteca în școală este ca un loc pentru copii care doresc să se recreeze citind, să 

petreacă timpul cu o carte în mână sau poate chiar să se inspire dintr-o carte;  

 Biblioteca m-a învățat să am o viață mai ușoară; 

 Biblioteca ne provoacă să lăsăm telefonul și televizorul la o parte .... să ne deschidă ochii 

către lumea cărților; 

 Biblioteca școală are un rol foarte mare în cunoașterea unor informații noi, neștiute și îți 

îmbogățește capacitatea de gândire, de imaginație; 

 Biblioteca școlară are un rol destul de important în a ajuta copiii să găsească cărțile pe 

care trebuie să le citească; 

 Biblioteca școlară este aidoma unei păduri de cărți; 

 Biblioteca școlară este laboratorul de idei și imagini; 

 Biblioteca școlară este locul în care elevii dobândesc noi cunoștințe într-un mod relaxant 

și descoperă valoarea cărților, unii descoperindu-și pasiunea pentru lectură; 

 Biblioteca școlară este locul unde se îmbină adevărul cu imaginația și unde copiii și 

adulții pot împrumuta cărți pentru a le citi;  

 Biblioteca școlară este locul unde te deconectezi de toate; 

 Biblioteca școlară este locul unde te relaxezi prin citit, delectându-te cu diverse cărți; 

 Biblioteca școlară este nucleul școlii; 

 Biblioteca școlară este o altă lume pe care elevii încep a simți că o trăiesc în tăcere; 

 Biblioteca școlară este scăparea din rutina cotidiană; 

 Biblioteca școlară este un acces privat la informație; 

 Biblioteca școlară este un colțișor din rai; 

 Biblioteca școlară este un loc în care se relaxează și se socializează citind; 

 Biblioteca școlară este un loc magic unde toate lumile tale preferate se întâlnesc; 

 Biblioteca școlară este un loc unde se întâlnesc copiii pentru a citi o carte;  

 Biblioteca școlară pentru mine e un loc unde știu că voi putea ajunge mereu dacă am 

nevoie de 10 minute de relaxare, citind; 

 Biblioteca școlară reprezintă oaza de liniște de unde ne putem încărca cu mai multă 

energie pozitivă; 

 Biblioteca școlară reprezintă raiul cărților; 

 Biblioteca școlară reprezintă un univers cu uși spre mai multe dimensiuni ale fericirii; 

 Biblioteca școlară, visul în realitate; 

 Biblioteca școlii este cel mai bun lucru pentru un elev; 

 Biblioteca școlii este locul liniștei și al magiei din povești; 

 Biblioteca trebuie să ocupe un rol foarte important într-o instituție școlară, un loc de 

poveste; 

 Biblioteca, spațiul nelimitat al cunoașterii și rememorării; 
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 Bibliotecara este mama cărților, mai ales a cuvintelor;  

 Bibloteca este o lume pentru copii; 

 Bilioteca școlară este aranjată, nu este mizerie, este decorată și frumoasă; 

 Cartea e pâinea omului; 

 Casa înțelepciunii; 

 Cărțile din bibliotecă creează un sentiment autentic, de trăire a poveștilor citite;  

 Cărțile sunt biblioteca sufletului; 

 Când intri într-o bibliotecă simți mirosul de cărți și poți să le ții în mână, dar dacă este 

online nu poți decât să le citești; 

 Cea mai utilă sursă de informare; 

 Cetatea imaginației ce găzduiește cunoașterea infinită; 

 Dacă o carte te poate duce în milioane de lumi, imaginează-ți în câte te poate duce o 

întreagă bibliotecă; 

 Doar citind poți avea un vocabular mai dezvoltat; 

 Este o sală mică cu multe cărți; 

 Este un loc liniștit, în care putem găsi cărțile preferate;  

 Acces la carte; 

 Într-o bibliotecă școlară îmi pot crea propriul univers; 

 Într-o bibliotecă școlară trebuie să se regăsească cărții din diferite domenii și ea să fie 

magnet pentru elevi; 

 Liniștea școlii; 

 Locul cunoștiinței este biblioteca; 

 Locul de evadare din această lume într-un univers al imaginației; 

 Locul dezvoltării minților tinere; 

 Locul din care îți poți mări aria de cunoaștere; 

 Locul în care cărțile prind viață;  

 Locul în care poți ajunge în altă viață cu ajutorul cărților; 

 Locul unde ai liniște și poți să îți dezvolți vocabularul; 

 Locul unde liniștea, cunoașterea și echilibrul se întâlnesc; 

 Locul unde poți găsi orice carte vrei; 

 Locul unde se regăsesc mii și mii de amintiri;  

 Locul unde toate întrebările, curiozitățile au răspuns, locul unde relaxarea este la ea 

acasă; 

 Locul unde toate lucurile devin realitate; 

 Necesară pentru nevoile pe care nu le îndeplinește școala propriu-zisă; 

 O biblioteca este un templu de informații în care poți să te informezi. 

 O bibliotecă ar trebui să fie cel mai plăcut loc de copiii din școală; 

 O bibliotecă este ca un portal prin care ajungi într-o lume plină de cunoaştere, aventură şi 

magie; 

 O bibliotecă este locul cel mai frumos din toată lumea, o bibliotecă este cel mai minunat și 

magnific loc din toată viața mea; 

 O bibliotecă este o lume plină de imaginație, fantezie, creativitate; 

 O bibliotecă este un colț de liniște; 

 O bibliotecă plină cu cărți este o cameră cu o infinitate de uși care așteaptă să fie 

deschise; 

 O bibliotecă plină de farmece; 

 O bibliotecă școlară trebuie să fie un loc în care să mergi cu plăcere nu din obligație; 
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 O bibliotecă școlară adevărată este o învățare fără tehnologie în care ești înconjurat de 

mii de cărți și poți sta acolo toată ziua; 

 O bibliotecă școlară ar trebui să fie ca o mamă rață care își atrage puii să meargă spre 

ea; 

 O bibliotecă școlară are un potențial enorm pentru dezvoltarea personală și mentală a 

elevilor; 

 O bibliotecă școlară este locul perfect de studiu pentru pregătirea examenelor și al 

testelor dar și pentru relaxare; 

 O bibliotecă școlară este un loc al poveștilor și a imaginației; 

 O bibliotecă școlară este un loc de unde împrumuți cărți, pus la dispoziție de școală; 

 O bibliotecă te educă; 

 O bibliotecă trebuie sa fie locul liniștit unde poți merge să te relaxezi și să-ți dezvolți 

lumea interioară; 

 O cameră cu peste 1.000.000 de cuvinte toate cu sens diferit; 

 O clădire unde găsești foarte multe informații utile; 

 Oricâtă tehnologie ar fi ca și cartea nu va fi; 

 Oricâtă tehnologie ar fi în lume, cartea tot rămâne sacră; 

 Un colț de lumină; 

 Un loc al descoperirilor într-o cladire a învățării;  

 Un loc al liniștii; 

 Un loc frumos din care să împrumuți cartea pe care ți-o dorești; 

 Un loc în care mai bine te pierzi printre rafturi decât să te pierzi printre nori; 

 Un loc în care ne relaxăm mintea și profităm de timp într-un mod plăcut; 

 Un loc în care nu știi ce vei întâlni, dar și care se desprinde din context; 

 Un loc în care poți să citești, să îți faci temele și să te relaxezi; 

 Un loc unde există informații despre multe lucruri din istoria lumii; 

 Un loc unde poți găsi tot ce îți dorești; 

 Un șir nesfârșit de cunoștințe; 

 

Pentru a prezenta sau descrie o bibliotecă școlară, 273 dintre elevi au ales să redea citate 

celebre referitoare la bibliotecă. Sunt citate care au fost menționate de unul sau doi elevi, dar 

sunt și citate care au fost menționate de 37 de elevi, precum cel al lui Ray Bradbury „fără 

biblioteci, nu există civilizație” sau cel al lui Nicolae Iorga „o bibliotecă fără bibliotecari este ca 

o casă nelocuită”. 

Toate citatele referitoare la bibliotecă, care au fost preluate de elevi pentru a descrie, 

prezenta o bibliotecă școlară sunt redate în continuare: 

 

 „Fără biblioteci, nu există civilizație.” (Ray Bradbury) (37) 

 „O bibliotecă fără bibliotecari este ca o casă nelocuită.” (Nicolae Iorga) (37) 

 „Întotdeauna mi-am imaginat paradisul ca fiind un fel de bibliotecă.” (Jorge Luis Borges) 

(25) 

 „Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus.” (Octav Bibere) (16) 

 „Ai carte ai parte!” (proverb) (14) 

 „O bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft.” (Nicolae Dabija) (13) 

 „Biblioteca este fereastra către Lumină!” (Ana Iordache) (12) 

 „A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție 

întâmplătoare de cărți.” (Carlos Maria Dominguez) (8) 

 „E ceva să ai o bibliotecă, însă e și mai mult să te servești din ea cu înțelepciune.”  (John 
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Lubbock) (8) 

 „O bibliotecă nu este un lux, ci una din necesitățile vieții.” (Henry Ward Beecher) (8) 

 „Biblioteca este un frigider pentru conservarea gândurilor.” (Herbert Samuel) (7) 

 „Paradisul, fără nici un fel de dubiu, nu este decât o bibliotecă imensă” (Gaston 

Bachelard) 

(7) 

 „Şcoala dă numai cheia, iar biblioteca e casa. Să ai cheia fără casă, nu se poate zice că ai 

unde locui” (Jean Mace) (6) 

 „Biblioteca este un cabinet magic în care există mai multe spirite vrăjite.” (Jorge Louis 

Borges) (5) 

 „Biblioteca este templul învățăturii, iar învățătura a eliberat mai mulți oameni decât orice 

război.” (Carl Thomas Rowan) (4) 

 „O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poți adăposti 

împotriva furtunilor. Bogaţii şi săracii pot deopotrivă să se folosească de aceasta.” (John 

Lubbock) (4) 

 „Am iubit școala pentru că acolo era biblioteca.” (Octav Bibere) (3) 

 „Biblioteca este școala vieții, care ne învață nu pentru notă sau certificat ci pentru nevoile 

imperioase ale existenței și misiunea pe care o avem ca individ în societate.” (Aurel 

Filimon) (3) 

 „Biblioteca m-a învățat să am o viață mai ușoară, dar și mai multe am luat....de la 

bibliotecară.” (Ion Cuzuioc) (3) 

 „Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane 

consideră că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat 

întotdeauna ca o bibliotecă și aici mă aflam eu...” (Jorge Luis Borges) (3) 

 „O bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi.” (Sharon Creech) (3) 

 „Un copil care citește va fi un adult care gândește.” (Sasha Salmina) (3) 

 „Biblioteca e infinitul sub un singur acoperiș.” (Autor anonim) (2) 

 „Dacă adăugăm unei case o bibliotecă, îi dăm casei un suflet.” (Marcus Tullius Cicero). 

(2) 

 „Dacă Biserica este Casa lui Dumnezeu, atunci Biblioteca este Templul Spiritului Uman; 

este Blazonul unei nobleţi care are Infinitul ca strămoş şi ca posteritate” (Paul Christian) 

(2) 

 Nu este alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, decât cetitul 

cărților.”  (Miron Costin) (2) 

 „Oamenii vin și pleacă, cărțile în bibliotecă te așteaptă!” (autor necunoscut) (2) 

 „Singurul lucru pe care trebuie să-l cunoști cu precizie este unde se află biblioteca.” 

(Albert Einstein) (2) 

 „Un cititor trăiește o mie de vieți înainte de a muri. Cel ce nu citește niciodată trăiește 

doar una.” (George R.R. Martin) (2) 

 „Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă.” (Martin Luther) 

 „Amintirile sunt asemeni cărților din bibliotecă. Cauți cânte una când nu mai ai nimic nou 

de citit.” (Tudor Mușatescu) 

 „A School Library is Like the Bat Cave: it's a safe fortress in a chaotic world, a source of 

knowledge and the lair of a superhero.” (Tom Angleberger) 

 „Biblioteca ar trebui să fie altar, nu închisoare a cărților.” (Costel Zăgan) 

 „Biblioteca e numai acolo unde se dă viață cărții.” (Filippo Turati) 

 „Biblioteca este inima unei școli și fără un bibliotecar este doar o cochilie goală.” (Jarrett 

J. Krosoczka) 

 „Biblioteca este prietenul și ajutorul cititorului.” (Lenin) 
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 „Bibliotecarii sunt precum ghizii de turism pentru toate cunoștințele.”  (Patrik Ness) 

 „Bibliotecile nu se fac, ele cresc.” (Augustine Birrell) 

 „Biblioteca, paradoxala peşteră a singurătăţii, este locul unde-ţi poţi (re)întâlni 

instinctul.” (Costel Zăgan) 

 „Bibliotecile stochează energia care alimentează imaginația. Ele deschid ferestre lumii și 

ne inspiră să explorăm, să realizăm și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții 

noastre.” (Sidney Sheldon) 

 „Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii.” (Andrei Pleșu) 

 „Cine știe carte, are patru ochi.” (Proverb românesc) 

 „Cunoașterea este prin ea însăși putere.” (Francis Bacon) 

 „Fără biblioteci ce ne-ar mai rămâne? N-am mai avea nici trecut și nici viitor” (Ray 

Bradbury)  

 „Fiecare carte de aici, fiecare carte din bibliotecă - cu excepția acesteia - reprezintă o 

versiune a vieții tale. Această bibliotecă îți aparține. Se află aici pentru tine.” (Matt Haig) 

 „Google îți poate returna 100 000 de răspunsuri, un bibliotecar ți-l poate da pe cel 

corect.” (Neil Gaiman) 

 „În viața mea niciunde nu am fost mai fericit decât într-o bibliotecă. Dacă aș aduna orele 

în biblioteci....” (Neagu Juvara) 

 „I live in 2 worlds, one of them is made out of books.” (Rory Gilmore) 

 „Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument 

de informaţie sau contemplaţie.” (Mircea Eliade) 

 „My grandma always said that God made libraries so that people didn't have any exuse to 

be stupid.” (Joan Bauer) 

 „Nimic nu este mai plăcut decât explorarea unei biblioteci.” (Walter Savage Landor) 

 „Nimic nu îl face pe om mai reverențios decât reușește o bibliotecă.” (Whiston Churchill) 

 „O bibliotecă este un loc bun de mers când te simți nefericit, deoarece acolo, într-o carte, 

poți găsi încurajare și confort. O bibliotecă este un loc bun pentru a merge atunci când te 

simți nedumerit sau indecis, deoarece acolo, într-o carte, este posibil să ți se răspundă la 

întrebare.” (E.B. White) 

 „O carte adevărată nu este una pe care o citim, ci una care ne citeşte.” (Wystan Hugh 

Auden) 

 „O mare de oase. Și cărți. Cărți, cărți, cărți. Oase și cărți, cărți și oase, oase, cărți, oase, 

cărți și iar cărți, răspândite pretutindeni. O macabra maree a depozitat acolo rămășițele 

pământești a sute de oameni.” (Rui Zink) 

 „Singura calea de a scăpa de o ispită este să-i cazi pradă.” („Portretul lui Dorian Gray” 

– Oscar Wilde) 

 

 „The library is an area of possibility, opening both a window into the soul and a door onto 

the world.” (Rita Dove) 

 „The most important asset of any library goes home at night - the library staff.” (Timothy 

Healy) 

 „Time seeme to stop in certain places.” (Jacqueline Bisset) 

 „Today a reader, tomorrow a leader.” (Margaret Fuller) 

 „Veni vidi vici.” (Cezar) 
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Amintiri/ gânduri despre bibliotecile școlare 
 

(amintiri/gânduri ale profesorilor, bibliotecarilor, foștilor elevi/profesori) 

 

 Amintirile mele cele mai dragi nu sunt despre biblioteci ca instituții, prezentare, 

activitate, ci despre oamenii pe care i-am întâlnit în bibliotecă. Am întâlnit de-a lungul a 40 de 

ani de activitate bibliotecari excepționali atât ca oameni cât și ca profesioniști, oameni dăruiți 

profesiei și celorlalți oameni. Am întâlnit oameni excepționali în toate tipurile de biblioteci și la 

toate nivelurile. Oameni de la care am învățat mult profesional, și care mi-au fost modele 

umane. Prin intermediul asociației bibliotecarilor, am întâlnit oameni deosebiți în toată țara, 

datorită activității de coordonare metodologică am întâlnit bibliotecari dăruiți și la noi în județ. 

Sper că am reușit de-a lungul timpului să le fiu de folos, și dacă au învățat câte ceva de la mine, 

pot spune fără nici o exagerare că și eu am învățat foarte mult de la ele, că le admir tenacitatea 

cu care își fac meseria, chiar dacă condițiile nu sunt totdeauna cele mai favorabile. O școală în 

care există un suflet de bibliotecar este o școală mai bogată. (Viorica Gențiana Onișoru) 
 

 Prima amintire pe care o asociez cuvântului bibliotecă sunt primele două încăperi pe 

care le-am văzut cu pereții plini de cărți în clasa a treia. Este vorba despre încăperile bibliotecii 

pe care o aveam în clasele primare. Atunci am fost impresionată să văd atâtea cărți la un loc, 

dar firește la vârsta aceea nu înțelegeam acest lucru. Chiar și atunci când am visat să merg să-

mi împrumut o carte pe care îmi doream mult să o citesc, am considerat visul ceva firesc. Aveam 

o bucurie, o necesitate, și ca orice copil, am alergat spre bibliotecă să-mi împrumut cartea. 

           Privind lucrurile acestea din perspectiva persoanei care sunt azi realizez că indicatoarele 

din calea vieții mele au orientat mereu inima mea spre carte și spațiul unde se află ea. În orice 

casă aș intra, după obișnuitele schimburi de informații ale timpului în care trăim, tot timpul îmi 

îndrept instinctiv privirea spre bibliotecă. Îmi odihnește mintea căutarea acelui spațiu din casă 

în care se păstrează pe rafturi experiența de viață și a altor oameni frumoși, pe care eu nu-i 

cunosc, dar care tot timpul mă așteaptă pentru a-și putea expune în cuvinte clare propriile 

gânduri, propriile emoții. Și această odihnă vine pentru că am învățat să înțeleg că pentru mine 

cărțile sunt uși deschise care dacă mă lasă să intru în atâtea inimi, mă și ajută să ajung într-un 

loc în care le regăsesc pe toate – pe cele din viața reală și pe cele pe care le-am cunoscut doar 

din cărți – loc în care sunt mereu noi și noi descoperiri. Și toate acestea de la cele două încăperi 

pline de cărți pe care le-am văzut când aveam nouă ani. 

            Cum să nu îndrăgesc bibliotecile pe care le-am văzut de-a lungul timpului – cea a 

liceului, a universității unde am studiat, ale școlilor unde am fost profesor documentarist – când 

ele mi-au descoperit acest loc în mod treptat, simplu, tăcut, astfel încât de multe ori asociez 

amintiri din cărți cu amintiri din aceste biblioteci! Uneori parcă însăși biblioteca devine o carte! 

(Simona Jurj) 
 

 Biblioteca reprezintă pentru mine o oază de liniște, informații și entuziasm. Este locul în 

care se îmbină într-un puzzle magic freamătul tinereții cu înțelepciunea maturității. Merg cu 

plăcere spre acel loc, de fiecare dată resimțind magnetismul emanat de cărțile răsfoite sau citite. 

Mă simt o răsfățată a Universului înconjurată fiind de multitudinea cuvintelor încărcate cu 

interes și revelații. (Liliana Serafina Oarga) 
 

 Încă de la primul contact, CDI-ul a fost un refugiu pentru mine. Fie că era vorba de a 

termina o temă, un proiect, fie că aveam nevoie de un moment de liniște în zumzetul vieții de 

adolescent - CDI era locul potrivit. Cărțile dintotdeauna mi-au dat un sentiment de siguranță, 

iar alături de muzica liniștită și lumina care juca printre tulpinile din ghivece, devena locul 
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potrivit pentru a-mi auzi și ordona gândurile. De asemenea, a fost deseori locul în care m-am 

simțit cel mai aproape de profesori, aparenta rigiditate a interacțiunilor „clasice” din sălile de 

clasă fiind uitată în acest context. Dintre lecturile făcute posibile de către CDI îmi vin în minte 

cel mai des volumele de poezie ale lui Cărtărescu (pe care le-am „topit” într-o zi, două, în febra 

dorinței de a citi cât mai mult, de a mă apropia cât mai tare de vibrația fiecărui cuvânt). Am 

găsit în mine impulsul de a deplânge faptul că tinerii nu citesc. Ceea ce văd în râdul celor mai 

tineri decât mine, însă, mă împiedică. Nu citește toată lumea, cum niciodată nu a citit toată 

lumea. Dar cei receptivi la acea vibrație vor căuta mereu contactul cu cartea. Pentru aceia, 

locurile precum CDI devin puncte de reper. Pentru aceia, sper că toți cei implicați vor simți că 

merită, că fiecare efort are o finalitate - o minte care crește frumos sub semnul cuvântului. Eu vă 

mulțumesc pentru tot ce a însemnat CDI în cei patru ani de liceu pentru mine. (Edit Novák) 
 

 Cel mai frumos loc, o adevărată oază de relaxare și Zen, locul unde ți-ai dori să mergi 

atunci când ai nevoie de liniște și armonie! Voia bună e nelipsită. (anonim) 
 

 Liniște, prosperitate spirituală, miros de lemn și scârțâit de podele (Daniela David) 
 

 Locul în care, candva, ne beam - în pauze - cafeaua și socializam sub aripa ocrotitoare a 

cărților, iar astazi, ne desfășurăm unele ore online  având alături cărți „ocrotite" de virus. (prof. 

Gabriela Suciu) 
 

 Un loc călduros și plin de informații noi și utile. (Delia Pleșa) 
 

 Liniște, studiu și meditație (prof. Andrei Pascu) 
 

 Gama largă și varietatea de titluri, amabilitatea bibliotecarei. (Eugenia David) 
 

 Biblioteca este un loc liniștit cu o multitudine de cărți interesante, în care îți regăsești 

gândurile. (anonim) 
 

 Cel mai frumos loc din liceu, unde te puteai regăsi pe tine printre rafturile de cărți și 

oamenii calzi și plăcuți pe care îi întâlneai aici. (Denisa Goția) 
 

 Un loc în care am găsit suport, informație, creativitate, orice am avut nevoie pentru buna 

desfășurare a proiectelor școlare. (prof. Adelina Morar) 
 

 Orele de documentare în cadrul disciplinelor de Limba Română, Limba Franceză și 

Istorie. (anonim) 
 

 O mare de gândire, o mulțime de vieți, o omenire ce ne oferă în paginile cărților, 

răspunsuri la toate întrebările. Singura soluție pentru a le oferi: biblioteca. (prof. Dumitru 

Moldovan) 
 

 Atmosferă plăcută, oameni calzi și primitori. (Bianca-Maria Crișan) 
 

 Îmi amintesc cu drag, de ultimele două clase din liceu, clasa a XI-a și clasa a XII-a. 

După ce dădusem treapta a doua, la sfârșitul clasei a X-a, și am intrat la clasa de „istorie-știinte 

sociale”, viața mea s-a schimbat radical. Trecusem de la profilul „mecanică”, la un nou profil. 

Totul s-a schimbat: colegii, profesorii, dar mai ales universul nostru. Materii noi și frumoase. 

Îmi amintesc cu drag de orele de literatură universală, materie ce mi-a placut foarte mult, mai 

ales că orele erau ținute de domnul profesor Muntean Ironim, care ne trimitea la bibliotecă, să 

citim câte o operă, de la o săptămână la alta. Am descoperit universul cărților, am descoperit 

operele universale care s-au scris de-a lungul timpului. Și uite așa mergeam săptămânal la 

bibliotecă, unde doamna bibliotecar Stela Curta, ne servea cu operele existente în bibliotecă. L-

am descoperit pe Marcel Proust cu „În căutarea timpului pierdut”, am descoperit operele lui 

Cehov, Tolstoi, Stendhal, Sienkiewicz, Shakespeare, etc. Ceea ce am amintit aici e doar o mică 

parte din universul descoperit în bibliotecă. (Mirela Barb) 
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 Anii de liceu...cei mai frumoși ani! 1988-1992. Dacă în treapta întâi am avut un eșec 

total, iar după examen am ajuns într-o clasa de „mate-mecanica”, unde matematica și materiile 

„inginerești” erau baza, însă doar pentru cei care le înțelegeau și voiau să facă din asta o 

profesie în viitor, cu prelungirea practică în atelierele liceului, în treapta a doua, după examenul 

de la sfârșitul clasei a X-a, coșmarul primei trepte a luat sfârșit, intrând la clasa de istorie-

științe sociale. Colegii erau minunați, unii dintre ei erau „filologi" din clasa a IX-a și toți aveam 

preocupări literare. Așa că, materii precum matematica, fizica, chimia au trecut în planuri 

secunde. La matematică se chiulea cel mai mult! Și unde poate chiuli un elev de la filo? La 

bibliotecă... unde am descoperit un fond de carte valoros și pe doamna bibliotecara, Stela Curta, 

o doamnă extraordinară! Acești ani în care am descoperit „paradisul lecturii”, și-au pus 

amprenta asupra mea, astfel că, la terminarea liceului, aflând din revista „Forum” că 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu avea secție de biblioteconomie-arhivistică am decis să 

urmez acest profil, ca formă de învățământ superior, având o profesie ce îmi aduce multe 

beneficii sufletești! Atât eu cât și sora mea geamănă am urmat acest profil, acum fiind 

bibliotecare cu o vechime considerabilă. (Gianina Barb) 
 

 Despre CDI îmi aduc aminte că era ca un refugiu pentru mine, un spațiu necesar în orice 

școală, din punctul de vedere al unui elev. De fiecare dată când voiam să mă „retrag” de la 

cursuri, sau chiar și în pauze, ușile bibliotecii erau mereu deschise. Fie că veneam cu propria 

carte sau cu materiale de studiu, fie că împrumutam una de pe rafturi, era un mediu plăcut în 

care să studiezi sau să te recreezi. (mai ales datorită muzicii liniștitoare, implicit datorită 

doamnei bibliotecar). Dacă ar fi să rezum experiența mea cu CDI-ul în câteva cuvinte, acestea 

ar fi liniște, refugiu, învățare și relaxare. (anonim) 
 

 Mereu utilă, plină de informații noi, iar doamna bibliotecar era mereu gata să primească 

orice elev cu un zâmbet pe buze! (Dora Atanasiu) 
 

 Fiecare elev a avut un loc favorit în liceu, care să-i stârnească numeroase amintiri. 

Pentru mine, CDI-ul a fost un astfel de loc: acesta era locul meu preferat de a-mi petrece 

pauzele și de a-mi desfășura activitatea, devenind o a doua sală de clasă pentru mine. Orele de 

curs/studiu petrecute aici au avut ceva aparte, au fost mai speciale. Sentimentul acela de a fi 

înconjurat de cărți, melodiile ambientale, cât și persoanele pe care le întâlneam aici, toate mă 

atrăgeau ca un magnet. Îmi amintesc cu drag de acea perioadă și mi-e dor să-mi pot petrece din 

nou timpul acolo, printre cărți și amintiri. (Otilia-Roxana Marincuș (Dolgae)) 
 

 Biblioteca liceului unde mi-am petrecut cei mai frumoși ani, este locul unde am 

descoperit oameni noi, povești noi, și un întreg labirint de cunoștințe! Era locul care avea pentru 

mine orice lectură, carte și orice informație mi-am dorit. Consider că biblioteca este sufletul 

unei școli deoarece cuprinde cele mai multe informații, de care noi avem atât de multă nevoie. 

(Ioana Bianca Perța) 

 

 Cât de plăcut este să-ți petreci o parte din timp într-o bibliotecă! În spațiul ei, înconjurat 

de cărți, ești ca într-o poveste nesfârșită. Dar starea interioară a cititorului depinde de 

atmosfera indusă de spațiul fizic, înțesat de cărți, al fiecărei biblioteci. Am citit cărți în multiple 

biblioteci din marile noastre orașe, dar și în câteva din marile metropole ale lumii, Paris, Viena, 

Atena. Dar nicăieri n-am mai trăit sentimentul de-a mă simți acasă, într-o stare de confort 

interioar pe care mi-a dat-o doar Biblioteca Colegiului Național „Horia, Cloșca și Crișan” din 

Alba Iulia. 
Oricât de subiectivă e impresia peste timp, orice amintire despre această bibliotecă se leagă 

de un sentiment de bucurie. Și am să încerc să vă fac să înțelegeți starea aceasta de confort 

interior și de libertate de gândire, nu de închidere ori de sufocare pe care îl poți respira în 

altele. Și mă refer aici la spațiul de la subsolul imensei clădiri în formă de carte deschisă a 
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Bibliotecii François Mitterand din Paris unde stau manuscrisele și se citesc la lumina unei lămpi 

electrice. Parcă ești închis într-o celulă din labirintul subteran ca într-un coșmar. 
Prima întâlnire cu spațiul privilegiat de la colegiu, prima amintire despre această 

bibliotecă, datează din 1980, anul în care intram pe porțile licelui ca tânără profesoară. Parcă 

văd și acum, după 41 de ani, spațiul în care am intrat într-o zi de septembrie: o săliță mică, 

dreptunghiulară, cu pereții tapetați de cărți, rafturi de jur împrejur până în tavan. Dar drept în 

față, o fereastră largă, pe toată lățimea peretelui, prin care intra din plin lumina. Apoi am văzut 

scara metalică atârnată de o bară, deasupra raftului de sus, pe care o puteai plimba de jur 

împrejur ca să iei o carte. Și marea mea surpriză, toate cărțile erau în franceză, opera marilor 

scriitori francezi din secolul XVIII - XX, o comoară pentru un profesor de franceză venit din 

Universitatea clujeană cu lecturi din greu în Biblioteca Filologiei și Biblioteca Centrală 

Universitară. Să descopei cărți rare, să citești în original, ce vis! 
Abia apoi am zărit bolta prin care intrai în celelalte trei săli, pline de cărți, spațiul larg din 

sala de lectură prin care treceai în alte două. Rămân uimită să descopăr din nou literatură 

franceză pe un perete, în ultima sală, marii clasici ai secolului XVII și literatură antică greacă 

în franceză.  
În timp, spațiul bibliotecii s-a modernizat, a devenit CDI, s-a adaptat pentru a putea integra 

proiecte de lectură, ore cu elevii, cercetare documentară în grup ori individuală, activități 

culturale, întâlniri și dialoguri cu scriitori contemporani și personalități. A devenit un spațiu 

intim, extrem de viu și agreabil pentru orice cititor ce voia să consulte, să împrumute o carte, un 

dicționar, un album.  
Restructurat, vechiul spațiu devine mai luminos, mai atractiv, interactiv, dar își păstrează 

aceeași structură, 4 săli, însă cu rol diferit: sala de la intrare e destinată orelor cu grupe de 

elevi, a doua e amenajată pentru lectură individuală, a treia, cea mai mică, e spațiu de primire 

pentru oaspeți, iar ultima este sală multimedia pentru cursuri care pot integra TICE în predare. 
 Lumină, dotare multimedia, confort, ai tot ce vrei să începi o aventură livrescă pe cont 

propriu ori una colectivă sub îndrumarea profesorului. Ai carte, film, muzică, videoproiector, 

internet, leptop ca să poți învăța în condiții excelente. 
Îmi amintesc atâtea secvențe din predarea orelor de franceză în bibliotecă, sentimentul de 

bucurie, încântare, de libertate creativă prin șansa de-a comunica altfel, integrând audio-

vizualului. Dar mai ales chipul senin, zâmbetul, bunăvoința, delicatețea tinerei documentariste 

Lucreția Bîrz care ne primea în spațiul ei cu căldură și prietenie. Ea însuflețea cu prezența ei 

caldă spațiul bibliotecii, te îndemna să te apropii cu încredere, te ajuta în orice clipă, cu firea ei 

calmă și sensibilă care te cucerea imediat. Împreună cu ea am realizat frumoase proiecte de 

lectură, culturale, alteori ea ne atrăgea în proiectele ei și totul se derula într-o atmosferă  

agreabilă, plină de armonie și înțelegere. 
Bibliotecarul e sufletul unei biblioteci, așa cum este Lucreția pentru cei care o cunosc. 

Starea de confort interior a celui care stă un timp în bibliotecă vine din dubla lumină, a spațiului 

fizic, dar mai ales a sufletului celui ce slujește în el cu bucurie, dându-i armonie. (Sonia 

Elvireanu)   
                                    

 Un loc liniștit, plăcut, un spațiu potrivit pentru învățare.(anonim) 
 

 Tot timpul găseam ce aveam nevoie, era un mediu curat și primitor cu o doamnă 

bibliotecară mereu gata să ajute. (anonim) 
 

 Biblioteca este locul în care în pauze mergeam să-mi „clătesc” mintea citind sau 

împrumutând cărți. (anonim) 
 

 Cea mai bună alegere (Liliana) 
 

 O oază de relaxare intelectuală. (anonim) 
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 Prima bibliotecă vizitată a fost biblioteca școlară. Acasă nu aveam cărți, dar acolo erau 

multe.... (Sofica Rusu) 
 

 Biblioteca este plină de cărți frumoase și fantastice. Biblioteca este un loc în care mergi 

să te cultivi cu mai multe informații. Este locul unde înveți lucruri noi din cărți.. Biblioteca este 

un loc cu multe cărți de demult care ne învață cum să ne exprimăm în societate. (Daria – 

Anamaria) 
 

 Un loc bun unde doar poți să te bucuri. (Mario Corjan) 
 

 Un loc de bucurie. (Todoran Fer Monica) 
 

 O clădire unde se află foarte multe cărți. (Groza) 
 

 Ce reprezinți, tu, dragă bibliotecă școlară? Ore în șir de studiu, cărți aduse din biblioteci 

personale, dăruite cu drag de către foști profesori ai liceului, cărți donate de elevi și profesori 

francezi, cu care acest liceu a avut un fructuos schimb de experiență... Personal, biblioteca 

aceasta îmi „găzduiește” și cele 10 cărți personale, publicate de-a lungul carierei mele 

didactice. Este un modern Centru de Documentare, care oferă, în fiecare moment, 

posibilități de informare și formare a oamenilor școlii. Bibliotecara are un rol important în viața 

școlii. (Cornelia Giurgiu) 
 

 Îmi amintesc biblioteca liceului ,,Dr. Lazăr Chirilă” încă de când eram în clasa a doua. 

Mi se părea o încăpere magică ce ascundea aventuri, eroi și povești frumoase. Anii au trecut și 

mi-au indreptat pașii tot înspre bibliotecă, de data asta în calitate de profesor. Privind 

retrospectiv acum, pot spune că perioada în care am realizat activități în colaborare cu doamna 

bibliotecar Mărioara Bocșa a fost una dintre cele mai frumoase din cei 20 de ani de predat la 

Baia de Arieș. Pentru că am învățat unii de la alții, am râs, am răspândit idei bune și am adus 

bucurie comunității. Biblioteca va rămâne mereu locul meu de suflet! (Cristina Ioana Boldaș) 
 

 Încercând să scriu câteva cuvinte despre biblioteca școlară, îmi vin în minte toate 

momentele în care biblioteca, în general, nu doar cea școlară, a existat în viața mea și constat 

că n-a existat o perioadă în care să nu fi avut abonament la vreuna dintre biblioteci, fie ea 

biblioteca din orașele în care am locuit, cea universitară sau cea școlară. Acest fapt petrecându-

se din clasa a II-a, până în prezent. Însă, cea mai bogată activitate, chiar un parteneriat cu 

biblioteca școlară, l-am avut între anii 2007 – 2017, inclusiv, când am activat ca profesor de 

științe socio-umane la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, și unde, timp de un an am 

fost și consilier educativ. La biblioteca școlară de aici, cu care am făcut cunoștiință chiar din 

primele zile, am găsit o atmosferă plăcută, caldă, un spațiu, deși nu prea mare, aranjat cu gust 

și în așa fel încât să se poată realiza numeroase activități, un fond bun de carte și o bibliotecară 

plină de solicitudine, de atenție față de toți, elevi, profesori sau părinți, iar deseori un ceai cald, 

o cafea, o recomandare de carte, un sfat. Iar acum, la pensie chiar și câte o întâlnire cu foștii 

colegi.  
Din acest motiv, multe din activitățile mele extracurriculare au avut loc în bibliotecă și în 

colaborare cu doamna bibliotecară Bocșa Mărioara. Așa au luat naștere întâlniri cu ocazia 

omagierii unor scriitori, poeți, filosofi, construirea unor mici scenete având ca temă „binele sau 

răul”, prezentarea unor personaje din povești pe care cei mici trebuiau să le recunoască, nevoia 

de frumos a omului, evidențiată în fotografie, sărbătorirea Zilei Filosofiei, expunerea de picturi 

cu teme din poezia lui Mihai Eminescu și a altor poeți, precum multe alte activități ca: 

prezentarea de referate sau eseuri pe anumite teme, pregătirea elevilor pentru examene sau 

pentru temele și proiectele școlare. 

În acea perioadă am realizat cât de important este pentru elevi, cât și pentru profesori să 

existe în școală, un loc în care să se simtă bine, și care să fie folosit și ca suport pentru 
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activitatea lor școlară, un spațiu deschis și accesibil tuturor, un spațiu de învățare fizic și 

digital, cu acces la informații și la alte activități care să încurajeze și să susțină elevii, să le 

dezvolte gustul pentru lectură și să-i înarmeze cu acele cunoștințe, necesare pentru a putea 

acționa și pentru a putea contribui la progresul societății în care trăiesc.  

În concluzie, nu-mi pot imagina o școală fără bibliotecă, ea fiind o forță în creșterea și 

îmbunătățirea predării și învățării în comunitatea școlară, atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori. Ea facilitează studiul individual, desfășurat pe alte coordonate decât cea formală, din 

sala de clasă și poate constitui o cale alternativă pentru dobândirea de competențe și cunoștințe, 

punând la dispoziție un spațiu pentru studiu și materiale de învățare în format tipărit și digital. 

(Eugenia Dragomir) 
 

 Biblioteca este un depozitar fundamental de cultură, cunoaștere, învățătură, energie, 

frumusețe și vitalitate. Alegând calea sa, cititorul se transfigurează, la rândul său, într-un om 

cult, învățat, viu, rodnic și frumos. Din vremuri imemoriale, ființa umană înzestrată cu har și-a 

dovedit menirea creatoare și a adus lumina într-un spațiu dominat de haos. Rolul fiecărui 

scriitor a fost de a-și însufleți creația lăsând o mică parte din sine între paginile ei pentru a 

putea ajunge, astfel, în stare pură, la cititorii săi. Cartea este oglinda creatorului ei, o oglindă 

când concavă, când convexă, în adânciturile sau proeminențele căreia cititorul se 

autodescoperă, se reculege sau meditează, cufundându-se în lectură. Cartea creează un topos 

cald, luminos și ocrotitor, devenind ea însăși un asemenea spațiu privilegiat cunoașterii și al 

învățăturii. 

Pictorul suprarealist Salvador Dali a reprezentat cartea metamorfozându-se într-o femeie în 

lucrarea intitulată „Book Transforming Itself into a Nude Woman” (1940). Propensiunea 

pictorului pentru această metamorfoză nu este întâmplătoare, Dali sugerând astfel cât este de 

roditoare lectura, dar și cum citită fiind, cartea se însuflețește, devenind o ființă vie. Ființa 

feminină întruchipează pe de o parte delicatețea, frumusețea și înțelepciunea, iar pe de altă 

parte, forța, anduranța și viața însăși, toate aceste atribute fiind transferate cărții: frumoasă, 

fragilă și plină de înțelepciune, dar și puternică, rezistentă și plină de vitalitate. 

Prin forța sa de transcendere, cartea nu este numai personificată, ci revigorată, înzestrată, mai 

presus de gândiri și percepții, de idei și imagini, cu simțiri și cu emoții, devenind o veritabilă 

ființă îndrăgită, indiferent că ne zâmbește dintre aripile fluturelui sau din spatele monitorului, 

cartea are o putere de pătrundere până dincolo de ființa cititorului și a creatorului ei, fiind 

singura care ne îmbogățește puținătatea metafizică. Oricum suntem, devenim ceea ce citim! 

Parafrazându-l pe Platon aș putea spune că lectura „dă aripi gândirii, avânt închipuirii, suflet 

universului, farmec tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor. Ea este esența ordinii, înălțând 

sufletul către tot ce este bun, drept și frumos…” (Valentina Haiduc) 
 

 

 Înțelepciune, liniște și educație. (Emilia Camelia Oțel) 
 

 Locul în care imaginația nu are margini, iar lectura are suflet. (Ancuța Ioana Berindei) 
 

 Locul minunat unde orice gând devine o poveste, o vrajă sau o certitudine... (anonim) 
 

 Îmi amintesc cu drag de doamnele bibliotecar, cât și de clipele în care STĂTEAM LA 

COADĂ CA SĂ LUĂM CĂRȚI ȘI SĂ CITIM, fie la Biblioteca Școlii Generale nr. 4 din Cugir, fie 

la Biblioteca Orașului Cugir, la Liceul Militar din Alba Iulia sau la Biblioteca Comunală din 

Cricău, satul bunicilor mei. Dumnealor parcă dețineu cheile unui univers de personaje și 

întâmplări grozave, de iubire și speranță. Și aveam ATÂTA TIMP SĂ CITIM, SĂ VISĂM. (D.D.) 
 

 Rafturi înalte, mirosul cărților plimbate prin zeci și zeci de ani, și mâini... Bibliotecara 

care vorbea ca o mitralieră...nu înțelegeam ce ne spune, dar era sufletistă și iubitoare de copii. 

Mergeam să îmi iau cărți de citit și îmi amintesc că devoram cărțile, citeam, citeam cu multă 

plăcere.. Veneam de la școală, îmi aruncam ghiozdanul pe fotoliu și fugeam în cameră, să citesc, 

întinsă în pat, 2-3 ore până veneau părinții de la servici... Niciodată nu am să uit biblioteca 
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școlii, cu rafturi până în tavan și cărțile uzate, lipite și răslipite, ceea ce arată că în vremurile 

acelea cititul era pe placul copiilor... (anonim) 
 

 Îmi aduc aminte că mergeam să împrumut cărțile preferate de la biblioteca școlii. 

(anonim) 
 

 Aveam o bibliotecă școlară relativ bogată, câteva mii de volume. Ca s-o fac mai utilă 

pentru elevi am selectat cărțile ce veneau în ajutorul lor: la cabinetul de română am adus 

dicționare, îndreptare, cărți de critică și comentarii literare, elevii având acces direct la ele, 

fără lăcate și alte opreliști în calea utilizării lor. Și tot cam așa s-a procedat și la celelalte 

cabinete, de istorie-geografie, de matematică, de biologie și laboratorul de fizică-chimie. De 

altfel, dicționarele și îndreptarele în cabinetul de română rămâneau permanent pe bănci, la 

îndemâna elevilor și în pauze. 

Am dăruit bibliotecii multe exemplare din cărțile mele. Aici am avut parte de o surpriză: 

multe din exemplarele unora („Pe drumul murgului”, „Legendă și istorie pe Secaș”) au trecut 

în posesia elevilor, adică și le-au însușit, semn că prezentau interes deosebit pentru ei. Asta pe 

de o parte mă bucura, pe de alta mă întrista cu dispariția lor. Culegerile de folclor dăruite 

bibliotecii prezentau interes nu doar pentru elevi, ci și pentru adulți, cei de pe urmă cerând 

copiilor lor să împrumute mereu exemplare de acest fel. Acolo se regăseau persoane al căror 

nume era specificat ca sursă de informare. Și-i bucura, mulți fiindu-le apropiați. 

Am afișat în bibliotecă numele autorilor, al scriitorilor și culegătorilor de folclor locali, cu 

origini în localitatea noastră: Nicolae Pauleti, Ion Blăjan, Vistian Goia, Ioan Popa, Gligor 

Hașa, Ioan Groșan (după mamă), asta stimulându-le mândria de a le aparține și a le stimula 

interesul pentru scrierile lor și pentru lectură în general. 

Acțiunile organizate au fost multe: prezentări de cărți, întâlniri cu scriitori, astea fiind mult 

apreciate, copiii fiind mândri că au în fața lor o asemenea persoană, pe viu, și nu doar în 

tablourile de pe pereți. (prof. Ioan Popa) 
 

 Îmi amintesc cu mare plăcere de activitățiile desfășurate în cadrul C.D.I. cu ocazia 

diferitelor evenimente (1 Decembrie, 24 ianuarie, 9 octombrie/27 ianuarie), dar și de interesul 

copiilor pentru proiecțiile/filmele istorice și concursurile cu tematică istorică pe care le 

organizam. (Barbu Ioan Daniel) 
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ANEXĂ 

 
Proiectul de parteneriat educațional 

 „Bibliotecile școlare din județul Alba: povești în imagini” 
 
 

 

Tipul proiectului: proiect educațional județean, domeniul cultural-educativ. 

Durata: Octombrie 2021 – iunie 2022. 

Scopul proiectului: promovarea bibliotecilor școlare din județul Alba și a activităților 

desfășurate de acestea. 

Argument: 

 

Luna internațională a bibliotecilor școlare (ISLM) este o oportunitate pentru 

responsabilii de biblioteci școlare din întreaga lume de a alege o zi, o săptămână sau întreaga 

lună din octombrie pentru a sărbători importanța bibliotecilor școlare și de a sărbători tot ceea ce 

este deosebit. 

Tema din anul 2021 este „Basme și basme populare din întreaga lume”, care se bazează 

pe tema Conferinței IASL 2021 „O bogată tapiserie de practică și cercetare în întreaga lume”.  

       

Obiective: 

 

- Marcarea Lunii Internaționale a Bibliotecilor Școlare; 

- Dezvoltarea cooperării şi a colaborării între bibliotecari și cadre didactice din unităţi 

diferite; 

- O mai bună cunoaştere a elevilor prin intermediul activităţilor desfăşurate; 

- Desfăşurarea de activităţi educative în comun, la fiecare dintre şcolile implicate în 

proiect; 

- Valorificarea și promovarea activităților cultural-educative desfășurate de bibliotecile 

școlare din județul Alba; 

- Crearea sau îmbunătățirea deprinderilor de informare documentară pe o temă dată; 

- Valorificarea potențialului creativ al elevilor în legătură cu tema proiectului; 

- Cultivarea unei atitudini pozitive despre carte, lectură, bibliotecă; 

- Conștientizarea elevilor, profesorilor, părinților și comunității în ceea ce privește 

importanța funcționării bibliotecilor școlare în cadrul instituților de învățământ. 

 

Grupul țintă: elevii, personalul didactic și nedidactic din cadrul instituțiilor partenere. 

Inițiator și coordonator proiect: Lucreția Bîrz - Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” 

Alba Iulia. 
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Parteneri în proiect 

Instituția parteneră Echipa de lucru și coordonatorul  

Casa Corpului Didactic Alba Bibliotecar Onișoru Viorica Gențiana  

Asociația Bibliotecarilor din România – 

Filiala Alba 

Președinte Barb Gianina Ioana 

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ 

Alba Iulia 

 

Bibliotecar Bîrz Lucreția  

Prof. Busuioc Carmen 

Prof. Cerbu Valeriu 

Prof. Cerbu Mioara 

Prof. Cetean Daniela 

Prof. Crișan Alina 

Prof. Gligor Liliana 

Prof. Goția Ioana 

Prof. Lodoabă Liviu 

Prof. Marincaș Marinela 

Prof. Milea Anna 

Prof. Moldovan Dumitru 

Prof. Morar Adelina 

Prof. Muntean Aida 

Prof. Onac Iulia 

Prof. Palcu Carmen 

Prof. Pașca Adriana 

Prof. Pleșa Delia 

Prof. Rotche Andreea 

Prof. Rusu Sofica 

Prof. Schiau Sorin 

Prof. Secară Alina 

Prof. Suciu Gabriela 

 

Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud 

 

Bibliotecar Ercsey Etelka (coord.) 

Prof. Popa Ana-Maria 

Prof. Szöcs Ildikó 

Prof. Tiutiu Grațiela 

 

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud Bibliotecar Gheție Maria Cristina 

 

Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj Bibliotecar Brad Maria 

 

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia Prof. documentarist Cunțan Mariana 

Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Bibliotecar Bendea Mariana Sidonia 

 

Liceul Tehnologic Aiud Bibliotecar Farca Victoria (coord.) 

Prof. Oțel Emilia Camelia 

 

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia Bibliotecar Irimeș Alexandra 

 

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație 

Arieșeni 

Prof. documentarist Berindei Ancuța Ioana 
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Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

 

Bibliotecar Bocșa Mărioara (coord.) 

Prof. Băieș Sînziana 

Prof. Băieș Ioan Marius 

Prof. Faur Elena Daniela 

Prof. Haiduc Valentina 

Prof. Pârțilă Doriana 

Prof. Toader Andreia 

Prof. Tutuian Luminița Maria 

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir 

 

Prof. documentarist Jurj Simona (coord.) 

Prof. Copăceanu Adriana 

Prof. Drăgan Dragoș 

Prof. Oarga Serafina 

 

Liceul Tehnologic Ocna Mureș Bibliotecar Bugan Luminița Mihaela 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

 

Bibliotecar Felea Carmen (coord.) 

Prof. Aloman Dorina 

Prof. Astăluș Rodica 

Prof. Banciu Mirela Delia 

Prof. Georgiu Olga 

Prof. Georgescu Gheorghe 

Prof. Hirean Claudia 

Prof. Manole Luminița 

Prof. Oltean Carolina 

Prof. Stanciu Despina 

Prof. Szekely Anda Manuela 

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”  

Alba Iulia 

 

Bibliotecar Barb Gianina Ioana (coord.) 

Prof. Belașcu Alexandra 

Prof. Lăncrănjan Floare 

Prof. Paraschivescu Alina 

Școala Gimnazială „Avram Iancu”  

Alba Iulia 

Prof. documentarist Pop Camelia (coord.) 

Prof. Slevaș Dana 

 

Școala Gimnazială nr. 3 Cugir Prof. Satmari Daniela 

Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș Bibliotecar Paștiu Maria (coord.) 

Prof. Bârsan Marina 

Prof. Iftime Paulescu Iulia Mariana 

Prof. Laioș Mihaela 

Prof. Zdrenghea Simona 

 

Școala Gimnazială „Iosif Sîrbu” Șibot Prof. Homorodean Mirela 

 

 

Resurse umane: bibliotecari, cadre didactice, elevi, foști profesori, absolvenți ai unităților 

școlare partenere. 

 

Resurse materiale/electronice: 

- Calculator; 

- Imprimantă; 

- Scanner; 

- Conexiune la internet; 

- Aparat foto; 
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- Videoproiector; 

- Consumabile. 

 

Mijloace de comunicare: schimb informațional la distanță prin intermediul aplicației Whatsapp 

și a poștei electronice. 

 

Rezultate preconizate: 

- Atragerea elevilor, profesorilor spre carte, lectură, bibliotecă; 

- O îmbunătățire a imaginii bibliotecilor școlare în cadrul unităților de învățământ, dar și 

în cadrul comunităților locale; 

- Conștientizarea elevilor, cadrelor didactice despre existența unei Luni Internaționale a 

Bibliotecilor Școlare; 

- Posibilitatea organizării în biblioteci/ CDI-uri a unor expoziții cu fotografii de la 

activitățile derulate prin bibliotecă/CDI de-a lungul timpului; 

- Valorizarea activităților organizate prin intermediul bibliotecilor școlare; 

- Organizarea unui concurs de creație pentru elevii din cadrul școlilor partenere; 

- Raportul de cercetare pentru chestionarul pe tema cărții, lecturii, bibliotecii adresat 

elevilor din cadrul școlilor partenere; 

- Gânduri/amintiri ale profesorilor, foștilor elevi și profesori despre bibliotecă/CDI; 

- Organizarea materialelor realizate în cadrul proiectului (fotografii de la activitățile 

derulate prin biblioteci, gândurile/amintirile profesorilor, foștilor elevi și profesori, creațiile 

elevilor, raportul chestionarului adresat elevilor) sub forma unei cărți în format electronic. 

Evaluare:  

- Feedback-urile primite pe toată durata proiectului. 



AGENDA DE LUCRU 

 

 

Etape 

 

 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Responsabili 

1. Elaborarea 

şi redactarea 

proiectului 

- Alegerea titlului proiectului și a activităților; 

- Redactare, vizarea, scanarea, trimiterea 

proiectului de parteneriat spre instituțiile 

partenere; 

- Stabilirea graficului de lucru și a altor detalii 

organizatorice. 

Octombrie – 

Decembrie 

2021 

Lucreția Bîrz 

2. Activităţi 

informative 
-  Informarea cadrelor didactice şi a elevilor 

despre activităţile incluse în proiect; 

-  Afişarea în CDI/bibliotecă a planului de 

activităţi al proiectului. 

 

Pe toată 

perioada 

desfăşurării 

proiectului 

Toți partenerii 

din proiect. 

3. Activităţi 

propuse 
  I. Bibliotecile școlare de ieri și de azi 

Selectarea unor fotografii realizate de-a lungul 

timpului și care au în prim plan colecțiile, spațiile 

bibliotecii, expozițiile organizate și activitățile 

cultural-educative derulate de sau prin 

intermediul bibliotecii școlare/ CDI. 

 

Fotografiile trebuie să fie însoțite de un titlu, o 

scurtă prezentare, locul unde au fost realizate, 

data realizării (dacă nu se știe data exactă se va 

trece cu aproximație), informații despre 

proveniență (ex. din colecția bibliotecii, din 

colecția doamnei..., etc.). 
 

Dacă fotografiile sunt în format tipărit se 

scanează în vederea trimiterii spre școala 

organizatoare. 

Textul însoțitor al fotografiei se va preda în 

format tehnoredactat cu diacriticele limbii 

române (ă,î,â,ș,ț), font NewTimes, mărime font 

12, spațiere la un rând, margini 2,5 cm, aliniere 

stânga-dreapta (justify). 

FINALIZARE: 

Bibliotecile școlare/ CDI-urile pot alege pentru a 

organiza expoziții cu fotografii de la activitățile 

derulate de-a lungul timpului. (octombrie-

noiembrie 2021) 

Fiecare bibliotecă parteneră va trimitre către 

organizator un fișier word care va conține 

fotografiile împreună cu textul însoțitor. (până în 

data de 15 noiembrie 2021) 

 

Otombrie 

2021- 

Martie 2022 

 

Bibliotecarii și 

profesorii 

documentariști 

implicați în 

proiect. 
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Organizarea materialelor primite sub forma unei 

cărți  în format electronic. Distribuirea broșurii 

către bibliotecile partenere. (până în data de 31 

martie 2022) 

 

 II. Concurs de creație pentru elevi  

Organizarea unui concurs de creație dedicat 

elevilor din învățământul primar, gimnazial și 

liceal.  

Se pot scrie povești, eseuri, poezii, etc. ... care au 

ca subiect cartea, lectura, biblioteca școlară.  

Materialele vor fi tehnoredactate cu diacriticele 

limbii române (ă,î,â,ș,ț), font NewTimes, mărime 

font 12, spațiere la un rând, margini 2,5 cm, 

aliniere stânga-dreapta (justify). 

 

Toți elevii participanți la proiect  

vor fi recompensați cu diplome în format 

electronic 

 

FINALIZARE: 

Fiecare școală parteneră va colecta materialele 

realizate de elevi și le va trimite mai departe 

școlii organizatoare, care se va ocupa de jurizarea 

lor.  (materialele vor fi trimise în format 

electronic până în data de 15 noiembrie 2021) 

OPȚIONAL, școlile partenere pot realiza 

expoziții cu materialele realizate de elevi, lecturi 

publice, etc. 

 

         JURIZARE: 

Jurizarea materialelor pe secțiuni (22 noiembrie -

15 decembrie 2021) 

Distribuirea diplomelor către școlile partenere 

(ianuarie 2022) 

 

Octombrie - 

Decembrie 

2021 

Partenerii din 

proiect care 

doresc să se 

implice la 

această 

secțiune. 

 

Comisia de 

jurizare din 

cadrul 

Colegiului 

Național 

„Horea, Cloșca 

și Crișan” Alba 

Iulia, formată 

din profesorii: 
- Busuioc Carmen; 

- Lodoabă Liviu; 

- Moldovan 

Dumitru; 

- Morar Adelina; 

- Pleșa Delia; 

- Secară Alina. 

 III. Chestionar despre carte, lectură, biblioteci 

școlare 

Chestionar creat cu ajutorul formularelor Google, 

disponibil online și adresat elevilor claselor 5 – 

12 din cadrul școlilor partenere. (12 octombrie – 

20 noiembrie 2021) 

Octombrie 

2021 – 

Martie 2022 

Partenerii din 

proiect care 

doresc să se 

implice la 

această 

secțiune. 
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Link-ul de acces la chestionar: 

https://forms.gle/HCC1SF8cj93yqM197   

 

Produs final: raport de cercetare, care va fi 

disponibil în format electronic. (noiembrie 2021-

martie 2022) 

Fiecare instituție parteneră va valorifica cum 

consideră informațiile obținute în urma cercetării. 

 IV. Amintiri/gânduri despre biblioteca 

școlară/CDI 

 Prin intermediul unui formular Google, elevii, 

profesorii, bibliotecarii, foștii profesori și elevi, 

părinții, bunicii.... sunt invitați să scrie câteva 

cuvinte (gînduri, amintiri, etc.) despre biblioteci. 

 Link-ul de acces la formular: 

https://forms.gle/fuCYpkTmnCXcWZLt7  

 

 

Rămâne la latitudinea fiecărei instituții partenere 

Octombrie - 

Noiembrie 

2021 

Partenerii din 

proiect care 

doresc să se 

implice la 

această 

secțiune. 

 

https://forms.gle/HCC1SF8cj93yqM197
https://forms.gle/fuCYpkTmnCXcWZLt7
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să valorifice cum consideră și prin mijloacele 

avute la dispoziție informațiile obținute prin 

intermediul formularului Google. 

Cele mai semnificative răspunsuri vor fi incluse 

în produsul final al proiectului. (cartea în format 

electronic) 

4. 

Diseminarea 

produseor 

finale 

Prezentarea proiectului și a produselor finale în 

cadrul întâlnirilor periodice organizate la nivel 

județean (cercuri pedagogice) și în cadrul 

conferințelor/întrunirilor organizate de Asociația 

Bibliotecarilor. 

Publicarea în mediul online (blogul CDI HCC). 

- Fiecare instituție parteneră va promova așa cum 

consideră și prin mijloacele pe care le are la 

dispoziție proiectul și produsele finale. 

Aprilie - 

Iunie 2022 

Toți partenerii 

din proiect. 
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Chiar și într-o lume  

dominată de tehnologie 

 avem nevoie de  

biblioteci școlare,  

au afirmat aproape toți cei 

 498 de participanți 

 la cercetarea dedicată 

 cărții, lecturii, bibliotecii. 

 

 

 
 

Toți cei implicați  

în procesul educațional  

își doresc ca  

povestea  

bibliotecilor școlare 

 să continue.... 

și ea trebuie să continue  

pentru că o școală  

nu poate exista  

fără „inima ei”, 

 fără „temelia ei”,  

fără „cheia ei”,  

fără „sufletul ei”,  

fără „nucleul ei”, 

fără „templul învățăturii”. 
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 Avem nevoie de biblioteci pentru că ele sunt  

acele „oaze” din cadrul școlilor în care elevii și profesorii  

pot să-și tragă sufletul, să se deconecteze de la viață,  

să se relaxeze, încarce cu energie pozitivă  

pentru a putea face față provocărilor școlii, dar și ale vieții. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru că ele te conduc spre 

 un „tine însuți” mai profund și mai îmbogățit din toate punctele de 

vedere. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru a evada din lumea aceasta 

„sufucată” de tehnologie, de online și de a ne reconecta la realitate. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru a putea visa, pentru a putea spera, 

pentru a ne reaminti de ceea ce contează cu adevărat pentru noi. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru a ne umple sufletul de frumos. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru a nu ne uita trecutul. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru că ele ne permit să ne apropiem de 

semenii noștri. 

 

Avem nevoie de biblioteci pentru că în ele ne simțim în siguranță. 

 

Avem nevoie de biblioteci ca să nu uităm să citim. 

 

.... 
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