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ARGUMENT 
 

 

           Cercul „Ritmurile Lecturii” a fost înființat în anul 2005, a reunit  elevi de liceu și 

gimnaziu (elevi ai Colegiului „Național Garabet Ibrăileanu” Iași) interesați și dornici de 

lectură.  Scopul principal a fost promovarea lecturii în școli, grădinițe, în mediul rural, centre de 

plasament, familii defavorizate.  A participat la toate edițiile „Lecturiadei elevilor” și a fost prezent 

la etapele naționale ale acestui concurs. Toate activitățile cercului sunt coordonate de către doamna 

profesor Cristina Chiprian. 

           Pentru Lecturiada elevilor 2019. „ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR”„D-apoi cum să nu 

fie, dacă este”, secțiunea „ Citește cu mine!”, membrii cercului au propus crearea unui site web 

pentru a promova și face cunoscute activitățile desfășurate în anul școlar 2018-2019. Școala, 

profesorii și colegii ne-au susținut, ajutat și îndrumat, atât cu idei, cât și cu realizarea activităților. 

Am reușit să organizăm cu succes numeroase activități, pe care le puteți descoperi în paginile care 

urmează și pe site-ul cercului. Site-ul a fost realizat de către eleva Savin Roxana-Mădălina, elevă a 

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, membră a cercului și participantă în cadrul 

Lecturiadei( al 3-lea an consecutiv). 

           Una dintre activitățile cercului a fost promovarea lecturi la clasele primare, totodată  dorindu-

ne  să  facem cunoscută cartea „Mică istorie a unui secol mare” . Volumul este o colecţie de scene 

și povestiri inspirate (cu prilejul Centenarului) de momente din istoria României,    un proiect 

coordonat de doamna  Monica Onojescu în cadrul Lecturiadei 2018. După reprezentările elevilor, 

mesajele scrise și discuțiile avute cu aceștia, se poate observa  în paginile jurnalului că au înțeles 

povestea și au fost captați de întâmplările magice. 

 

Site cerc: https://savinroxy.wixsite.com/website-3 
  

https://savinroxy.wixsite.com/website-3
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Premiul FILIT al liceenilor pentru cea 

mai îndrăgită carte a anului 2017 

-FILIT. Cinci cărți pentru doi cititori- 

 
Festivalul Internațional de Literatură și 

Traduceri FILIT, manifestare semnificativă pentru 

viața culturală ieșeană, se încheie la fiecare ediție 

prin decernarea premiului pentru cartea anului 

precedent, propusă de editurile partenere, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

Desfășurat între 3 și 7 octombrie, FILIT 2018 a 

marcat această sărbătoare a lecturii prin 

nominalizarea a trei volume de proză scurtă și a 

două romane: Bogdan Răileanu, „Tot spațiul dintre gândurile mele”; Răzvan Petrescu, 

Mandarina; Bogdan Alexandru Stănescu, „Copilăria lui Kaspar Hauser”; Simona 

Antonescu, „Hanul lui Manuc”; Tatiana Țîbuleac, „Vara în care mama a avut ochii verzi”. 

Atenția acordată povestirilor a fost justificată, în cazul tuturor celor trei titluri selectate. 

Genul scurt a oferit lecturi variate și antrenante, un orizont deschis imaginației și 

meditației, tipuri umane bine conturate, expresivitate stilistică.  

Jurizarea a fost făcută de 17 elevi, coordonați de profesorii lor, de la 11 colegii și 

licee. Grila de jurizare a cuprins cinci secțiuni, cu posibilitatea acordării a 100/80/60/40 

de puncte: Impact lectorial; Originalitatea viziunii scriitoricești; Polifonia mesajului. 

Adecvare la orizontul vârstei; Arhitectura operei; stil și limbaj. Aceste secțiuni aveau 

și rubrici destinate unor justificări sumare a punctajului. 

Cartea care a întrunit cel mai mare punctaj, în consecință preferată de către cei 

mai mulți dintre tinerii jurați, a fost „Vara în care mama a avut ochii verzi”, de Tatiana 

Țîbuleac, autoare din Republica Moldova prezentă la ediția precedentă a FILIT. De la 

colegiul nostru elevii care au jurizat au fost Cosmin Curea, din clasa a X-a și Roxana-

Mădălina Savin din clasa a XI-a, îndrumați de doamna profesoară Cristina Chiprian, 

de la Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași. 
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Este o carte dificil de încadrat, în funcție de temă 

sau de gen. Cele 120 de pagini, format mic, lansează 

întrebări și oferă răspunsuri. Povestea suprapune 

coordonate reale ale timpului și spațiului, punând în 

practică o virtuală recuperare din Infern. Pentru început, 

te fascinează consecvența personajului adolescent, care 

parcă și-a făcut un scop în viață imaginând accidente care 

l-ar fi îndepărtat de mama sa. Cititorul este supus, 

indirect, agresiunii verbale a fiului care ascunde, în fapt, 

complexul indus de vinovăție al fratelui ce nu a putut 

evita moartea surorii sale. Evenimentele din „vara aceea” 

intersectează o coordonată trans-temporală, marcând 

seria de accidente care s-au produs sau urmează să se 

producă: tatăl biologic ucis de un perete prăbușit, sora mai mică sufocată accidental, 

personajul narator care va suporta o amputare în urma unui alt accident, iubita 

acestuia care va muri în același accident. Cititorul experimentat poate intui 

semnificația acestor fragmente de destin și recompune itinerariul spiritual al mamei 

ratate și al fiului revoltat. 

Prim-planul romanului prezintă ultimele două luni din viața femeii, răstimp 

prelungit în mod neașteptat, deși banii celor doi se terminaseră, iar ei supraviețuiau 

consumând ultimele alimente din gospodărie. După ce își atestă talentul culinar, tactul 

educațional și calitatea umană, mama devine prietenul cel mai apropiat al fiului, care 

descoperă el însuși că poți trăi fericit iertându-i pe ceilalți. Ultimele replici schimbate 

de cei doi sugerează – iarăși pentru un cititor atent – faptul că femeia era posesoarea 

legitimă a unei stele reale, oferite în dar de fostul iubit, a cărui dispariție a marcat-o 

profund și a silit-o să eșueze într-o căsătorie de conveniență. 

Comunitatea micului sat francez, în care se retrăseseră cei doi, evoluează de la 

totala absență afectivă la duioșia de a renunța la beneficiu în afaceri. Din această zonă 

spirituală provine fata de care tânărul se va îndrăgosti, primind aprobarea mamei. De 

aici începe vizita simbolică în Infern, în Purgatoriu și într-un Paradis aproximativ 

pentru acel supraviețuitor care va lua cu sine imaginile transfigurate. 

Lirismul de adâncime sublimează în final printr-o suită de secvențe-vers, 

recuperate din paginile anterioare. Romanul structurează epic o serie de scene, care se 

imprimă pictural în subconștient și se corelează muzical. Poemul final – care este și un 

poem total – enumeră tablourile din expoziția de succes a naratorului. Este o refacere 

a unui destin perceput, de data aceasta, ca fiind exemplar. (Prof. Chiprian Cristina) 
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Scriitori printre liceeni (Moni Stănilă și Augustin Cupșa)  

FILIT 2018 

 
 

Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri s-a desfășurat în octombrie 2018 la 

Iași, pe mai multe secțiuni: Serile FILIT; Scriitori în Centru; Casa Poeziei; Casa Copilăriei; Casa 

Fantasy; Scriitori printre liceeni; Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte. Au participat 

invitați din S.U.A., Franța, Marea Britanie, Spania, Elveția, Islanda, Norvegia, Macedonia, 

Slovenia, Cehia, Ungaria ș.a. Între scriitori români participanți amintim pe Gabriela 

Adameșteanu, Florina Ilis, Irina Teodorescu, Liliana Lazăr, Dorina Rusu, Mihai Buzea, Tudor 

Ganea, Bogdan Răileanu, Adelin Petrișor. 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași a avut invitați pe Moni Stănilă, din 

Republica Moldova, și Augustin Cupșa – cu activitate internațională. Manifestarea s-a desfășurat 

în sala de sport a colegiului, în prezența a peste 100 de elevi, care au adresat întrebări și au 

exprimat opinii despre literatura actuală. Invitații au pătruns în acest spațiu special cu încântare, 

apreciind atmosfera destinsă și antrenantă. 

  

Întrebări adresate acestora 

1.Una dintre întrebările adresate ambilor invitați a fost aceea legată de așteptările pe care 

le are un scriitor care se întâlnește cu tinerii cititori. Cei vizați au inițiat o serie de mărturisiri 

despre relația lor cu tinerii, despre diferența semnificativă de vârstă și despre lecturilor preferate 

la vârsta pe care  o aveau liceenii prezenți din sală. Moni Stănilă a amintit despre experiența sa 

de tânăr Muschetar, lider al unui grup de fete cu principii de viață desprinse din cărți. Augustin 

Cupșa a evocat copilăria sa idilică, într-un spațiu liber de constrângeri, de unde au pornit visele. 

2. O altă întrebare a exprimat curiozitatea cititorilor în legătură cu eventualele modele pe 

care le-au avut autorii prezenți, în scrierile lor. Moni Stănilă a declarat că a scris romanul 

Războiul solomonarilor într-un timp foarte scurt, dar că a revenit asupra schiței și a îmbogățit-o. 

A intenționat să valorifice eresurile și credințele cunoscute din copilărie – pe vremea când trăia 

încă în România. Augustin Cupșa s-a declarat admirator al prozatorilor americani. 
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3. Moni Stănilă a fost întrebată despre tinerii cititori din 

Moldova. Scriitoarea a răspuns apreciind interesul acestora, 

făcând apoi referire la cenaclul pe care în îndrumă și la creațiile 

publicate în reviste. Augustin Cupșa a fost întrebat despre 

punctele comune existente între expresia literară și aceea 

cinematografică. Scenaristul a precizat că autorul de scenariu nu 

trebuie să fie atent la detalii lingvistice, scrie totul mai degajat. 

 

 

4. În legătură cu necesitatea ca scriitorul să aibă condiții speciale de lucru, cei doi invitați 

au răspuns că principala condiție este să aibă timp de scris, deoarece ambii au îndatoriri de 

serviciu, care le solicită atenția și concentrarea, îndepărtându-i de universul ficțional în care se 

presupune că ar trebui să evadeze. 

 

5. O altă întrebare s-a referit la realitățile 

înconjurătoare, observate de către aceștia,  realități ce ar 

putea provoca dezorientarea tinerilor. Invitații au răspuns 

comentând invazia tehnologiei care anulează personalitatea, 

faptul că tinerii cresc fără a afla cine sunt cu adevărat. 

Augustin Cupșa a amintit despre copiii care i-au inspirat 

romanul Așa să crească iarba pe noi, copii care suportă 

indiferența si dezorientarea adulților. Moni Stănilă a răspuns 

evidențiind nevoia de spiritualitate a tinerilor și adulților. 

6. O ultimă întrebare, s-a referit la corelația între valoare și succesul unor cărți, elevii 

amintind de seria Harry Potter. S-a formulat opinia că aspectele amintite nu se suprapun, în 

realitate, ci acționează arbitrar, ca reacție neașteptată a publicului, în urma bunelor intenții ale 

unor edituri care își promovează producțiile. 

      Întâlnirea s-a încheiat prin discuții directe ale unor elevi participanți cu 
autorii invitați, discuții despre anumite cărți sau activitatea de cenaclu. 
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Întâlnire cu scriitori de diferite naționalități în cadrul  

FIE 2019 

Festivalul Internaţional al Educaţiei, proiect cultural-educativ al Primăriei Municipiului 

Iaşi, cuprinde în fiecare ediţie un mix de evenimente: muzică, expoziţii, carte, film, operă, teatru, 

educaţie, cu adresabilitate către toate categoriile de public. Acestea sunt fie evenimente 

individuale, fie festivaluri de sine stătătoare care valorifică atât spaţiile convenţionale, cât şi pe 

cele alternative, într-un mod creativ, inovativ şi valoros.  Ca și anul trecut, a şaptea ediţie a FIE 

este dedicată, într-o anumită măsură, Centenarului. De aceea, un accent deosebit va fi pus pe 

proiectele universităților, școlilor și altor parteneri. Fiind în an post-Centenar, calendarul FIE 

cuprinde și evenimente organizate în acord cu semnificația celor 100 de ani care s-au împlinit de 

la Marea Unire.  Dintre manifestările din calendarul FIE 2019 se detaşează conferinţele 

motivaţionale  organizate la Biblioteca Centrală Universitară la care au fost invitate personalităţi 

ca Andrei Voiculescu, Ştefan Popa Popa’s, Andrei Pleşu, Maia Morgenstern, Mugur Isărescu, 

apoi Marşul Absolvenţilor, adevărată sărbătoare a studenţilor ieşeni, precum și un concert de 

muzică românescă, ultimele două pe 24 mai, Zilele Revistei „Convorbiri Literare”, Festivalul 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a X-a, Tabăra „Piaţa Unirii – Piaţa Artei și 

Simeza ieşeană”, Conferinţa „Cyber Share, Festivalul Internațional „Poezia la Iași” etc. 
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În cadrul acestui deosebit festival, elevi ai Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Iași 

au avut oportunitatea participării la o întâlnire cu 11 poeți, aceștia venind din diferite țări ale 

lumii. Astfel, activitatea a avut loc la Casa de Cultură „Mihai Ursachi”asemenea din Iași, școlarii 

alături de cadre didactice au avut parte de 2 ore speciale în care au reușit să îi cunoască pe acești 

poeți ascultându-le cu atenție poeziile ce au fost recitate atât în limba acestora maternă(precum 

albaneza, turca, franceză și engleză) cât și in română, elevii au fost stimulați de curiozitate punând 

de asemenea și diverse întrebări și reușind chiar să obțină autografe de la aceștia. Pe de o parte, 

activitatea a fost educativă și culturală, dar totodată participanții au fost emoționați și chiar 

reușind să se și distreze. 

La finalul acestei întâlniri s-a putut observa importanța impactului ei asupra tinerilor, 

aceștia fiind curioși descoperind cu adevărat poeții și creațiile acestora. 
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Activitate la clasa a IV-a B 

la Colegiul Național Garabet Ibrăileanu IAȘI 

 

Naivitatea copilăriei este starea cea mai de preț din viața unei persoane. Copilăria este 

lumea magică din care lipsește tristețea.Copilăria cea mai frumoasă și îndrăgită etapă a vieții, pe 

care cu siguranță nu o vom putea uita niciodată.  Aici, copiilor li se citește mereu pe fețe veselia, 

iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar 

sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu 

care copiii își trăiesc copilăria este asemănată cu gingășia prin care florile gustă din splendoarea 

vieții. Copilăria este un dar de la Dumnezeu, pe care toți avem ocazia să îl gustăm și de care 

trebuie să profităm cât putem. 

 

 

 

Cu ocazia zilei de 1 iunie am organizat activități de promovare a lecturii( în special am 

dorit să  facem cunoscută cartea „Mică istorie a unui secol mare” volumul fiind o colecţie de 

scene şi povestiri inspirate, cu prilejul Centenarului, de momente din istoria României.), la 

diferite clase primare, din școala noastră. Una dintre aceste clase fiind clasa a IV-a B, unde ne-

am întâlnit cu un colectiv alcătuit din 30 de elevi, aflați sub îndrumarea doamnei învățătoare, 

Oana Petrovici. Savin Roxana-Mădălina (elevă în clasa a XI-a C), alături de doamna profesoară  

Cristina Chiprian, le-a prezentat elevilor fragmente din „Pădurea vie” ( Un episod mai puțin 

cunoscut din Insurecția Copacilor) de Florin Bican.  După ascultarea poveștii a urmat o serie de 

întrebări și o mică dezbatere pe baza textului, pentru a putea fixa mai ușor ideile esențiale în 

mintea copiilor. Aceștia au fost activi și captați de poveste, exprimându-și impresiile prin diverse 

ilustrații referitoare la text, o parte din acestea putând fi vizualizate în continuare. 
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PATRAȘCANU  

     ALEX 

LUCA  

ANDREEA 

Copacul : 

„      -    Înțeleg ce spui. 

- Eu pot să trăiesc! 

- Eu mă mișc… 

- Eu respir și vorbesc      ” 
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PETROVICI PARASCHEVA 

„ Mi-au plăcut cuvintele învățătoarei, deoarece prin 

multă imaginație și creativitate faci o poveste 

frumoasă și  mai  interesantă decât  era ea înainte.” 

 

BEJENARU DARIA, BORCIA IOANA, 

LUNCANU TAMARA, BUCĂTARIU 

VICTORIA ELENA 
„Doi copaci trăiesc, se mișcă, se bucură, lasă găuri în 

pământ, înțeleg și vorbesc.”  „ Hai să ne mișcăm” 

„ -Bună copacilor! 

   -Bună Gore!” 
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Citate 
 „Prieteni buni, cărți bune și o conștiință adormită: așa arată viața ideală” – Mark Twain 

 „Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei 

întocmi înţelesul şi filozofia vieţii.” – Mihai Eminescu 

 „Lectura este unicul mijloc prin care putem aluneca, uneori involuntar, în pielea, vocea sau 

sufletul altcuiva.” - Joyce Carol Oates 

 „Citim ca să aflăm că nu suntem singuri.” - C.S. Lewis 

 „Să alegi cinci cărți favorite e ca și cum ar trebui să alegi cinci părți ale corpului pe care ți-
ar plăcea să nu le pierzi.” - Neil Gaiman 

 „Atunci când citim scrierile celor mai interesante minți din istorie, medităm și cu propria 

noastră mine, și cu a lor. Acesta este pentru mine un miracol.” - Kurt Vonnegut 

 „Fiecare carte pare că închide in ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi mintea, sufletul ţi 
se deschide ca un prieten bun.” – Maxim Gorki 

 „A învăţa să citeşti este ca şi când ai aprinde un foc. Fiecare silabă e o scânteie.” – Victor 
Hugo 

 „Îmi plac mai mult cărţile decât oamenii. Ele -cele adevărate- nu vor să te convingă de nimic, 

nu vor să aibă dreptate. Dacă nu se potrivesc cu vocea ta interioară, le-nchizi.” –Simona 
Popescu 

 „Puterea lecturii unei cărţi foarte bine scrise este aceea că începeţi să gândiţi precum 

autorul.” 

 „Poate că nu sunt zile ale copilăriei mai intens trăite decât cele pe care aveam impresia că 

le-am abandonat fără a le fi trăit, cele pe care le-am petrecut în compania unei cărți bune” 

– Marcel Proust 

 „Odată ce înveți să citești, vei fi pentru totdeauna liber” – Frederick Douglass 

 „Cel care citește trăiește o mie de vieți înainte să moară, spuse Jojen. Cel care nu citește, 

trăiește doar una.” („Dansul dragonilor”, George R.R. Martin) 

 „Nu avem nevoie de o listă de bine și rău, de table cu ce avem voie să facem și ce nu: avem 

nevoie de cărți, de timp și de tăcere. „Nu ai voie să…” e curând uitat, dar „A fost odată ca 

niciodată” dăinuie pentru totdeauna” – Philip Pullman 

 „Nu există prieten la fel de loial ca o carte” – Ernest Hemingway 

 „O carte poate fi, de asemenea, o stea, un foc viu care luminează în întuneric”– Madeleine 

L’Engle 

  „Găsesc televizorul foarte educativ. De fiecare dată când cineva îl aprinde pe platouri, fug 

în altă cameră să citesc o carte” – Groucho Marx 
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