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Textele și fotografiile din această carte au fost publicate 

cu acordul scris al părinților. Le mulțumim că au înțeles  

scopul educativ al unui astfel de demers. 
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Câteva cuvinte de început 
 

 

La „Școala solomonarilor lui Solomon Marcus” din 2018, când ne-am adunat să ne depănăm „Istoria mea” pe fundalul „Unui secol 

de Istorie și istorii”, secvența cea mai importantă a fost „Istorie care se face”. În câte două ore și jumătate în patru zile cu 

toții – elevi de la opt la 18 ani și consilierii lor ‒ în cinci ateliere simultane am citit și am ilustrat 20 de povestiri scrise pentru 

noi de 20 dintre scriitorii importanți ai momentului. Sunt povestiri cu personaje copii și adolescenți care au trăit în ultima sută 

de ani. Fiind primii cititori si apoi, interpretând prin desenele noastre istoria personajelor, pe neobservate, am descoperit că 

am integrat istoria „lor” în propria istorie. Aceasta s-a întămplat în septembrie. Am așteptat apoi cu sufletul la gură apariția 

cărții. „Mică istorie a unui secol mare” a fost lansată în toamna anului trecut la Gaudeamus. Noi spunem că a fost un succes. 

Dar de aici încolo a început o altă etapă din istoria ei, aceea a căutării drumului spre cititori. În calitatea noastră de primii ei 

cititori și primii ei interpreți ca ilustratori am dorit să împărtășim și altora ceea ce am trăit noi cei care am participat la 

facerea ei. 

 

Mărțișoare/Cărțișoarea fost cel mai bun prilej. Am hotărât ca anul acesta să adoptăm individual sau în cercuri câte una sau 

mai multe povestiri și „să le dăm mai departe”, adică să le promovăm printre prietenii și colegii noștri. Iar pentru că suntem 

„nativi digitali” nu ne-am mulțumit numai să povestim sau să scriem despre povestirile adoptate, ci, știind că toți copiii sunt 

interesați de tehnologie, ne-am gândit că drumul cel mai scurt ca să ajungem la cititori este cel în care vom pune tehnologia în 

slujba intențiilor noastre. 

Ce am făcut noi, care au fost căile prin care am încercat să ajungem la colegii noștri, care a fost reacția lor veți putea vedea 

dacă veți citi și veți viziona poveștile, animațiile și clipurile noastre.  
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Ne-am gândit la prezentarea interactivă a uneia dintre povestirile antologiei, sub forma unei prezentări power point cu rol de soft 

educațional, utilizabil în cadrul cercurilor, dar și al orelor de literatură. accesibil cu un simplu click, materialul ghidează pas cu pas 

descoperirea textului propus, oferind și o variantă de recenzie a textului. Se adreseaxă elevilor și profesorilor care își doresc să 

îl acceseze. 
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Un text care ne vorbește despre o realitate zguduitoare. Și care ar trebui să ne responsabilizeze. Indiferent că empatizăm cu 

Geani, strungarul care își iubește soția însărcinată, cu bătrâna de 100 de ani sau cu inginerul cu suflet de poet, dăm de o 

istorie nedreaptă și de o lecție de viață. Dincolo de tonul narativ provocator, căci vocea narativă se erijează în ipostaza 

Diavolului amenințător ironic pentru a se demasca la final, O poveste cu happy end de Ciprian Măceșaru e un text care se 

citește nu numai cu sufletul, ci și cu mintea. Inclusiv pentru a ține pasul cu împletirea firelor narative. 
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TIMBRUL  
  

Veronica D. Niculescu 

 

În urma invitației lansate de doamna profesoară de limba română, de a 

participa la un concurs numit Lecturiada, în care trebuia să promovăm 

o povestire din cartea Mică istorie a unui secol mare, eu am ales 

povestea Timbrul de Veronica D. Niculescu din mai multe motive. 

Recunosc că prima data m-a atras povestirea Autodenunț sau 
marmeladă?, scrisă de Ana Rotea. Însă după ore, am recitit mai multe povestiri din carte – o aveam și eu acasă – și am 

constatat că Timbrul le are de toate: acțiune, umor, suspans, ceea ce face povestea mult mai interesantă, personaje vii și un 

erou simpatic, cu toate că intențiile lui sunt îndoielnice, ceea ce îl determină pe cititor să treacă prin mai multe stări. 
În plus, în personajul principal regăsesc foarte multe cunoștințe de-ale mele – inclusiv pe fratele meu – ceea ce mi-a dat idei, 

mi-a ușurat intrarea în pielea acestuia și m-a făcut să îmi închipui mult mai bine acțiunea. Tot un motiv pentru care am ales 

această poveste este faptul că m-a ajutat să-mi imaginez mult mai bine perioada comunismului și lucrurile care se întâmplau 

atunci: oamenii mergeau să stea la coadă, chiar dacă nu se știa ce se dă, pentru a suna la telefonul public trebuia să plătești o 

fisă de 25 bani, copiii umblau cu cheia la gât, colecționau timbre și făceau tot posibilul să își cumpere cât mai multe plicuri cu 

acestea, părinții lucrau peste program, iar de cele mai dese ori întâlneai în magazine câte o poză cu Ceaușescu. Mi se pare 

absurd! După mine, toate aceste amănunte fac povestea mult mai interesantă și mai captivantă pentru cititor.  

În ceea ce privește subiectul, povestea pune în prim-plan ingeniozitatea unui copil care își dorește ceva care îi este 

inaccesibil în condiții normale. Așa că își ajută puțin soarta! În acest caz se afla Mădălin, personajul principal al poveștii. El 

dorește din tot sufletul să își cumpere un plic cu timbre și fiindcă nu avea destui bani, îi obține prin minciună de la vânzătorii și 
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lucrătorii din incinta complexului comercial. Pretextul folosit de el este că îi trebuie urgent 25 de bani pentru telefonul public, 

fiindcă mama lui se simte rău și nu are bani să sune la ambulanță. Oamenii îi dau bani, crezându-l, însă atunci când Mădălin 

strânge aproape toți banii, i se face foame și se așază la o coadă, fiind sigur că va prinde ceva bun de mâncare.  

Pentru filmul pe care l-am realizat pe baza textului, m-am consultat cu doamna profesoară despre cum ar fi cel mai potrivit 

să redau povestea. Fiindcă mă știa talentată la actorie − am și făcut un curs de teatru −, m-a sfătuit să dramatizez textul. Așa 

mi-a venit ideea să alternez rolurile, ca la un interogatoriu, în care fiecare să își spună punctul lui de vedere. Am văzut asta în 

filmele polițiste. Bineînțeles, rolul principal îi revine lui Mădălin, care intervine, cu comentarii personale, după declarația 

fiecărui personaj cu care interacționează. Apoi, m-am gândit la detalii: unde să filmez, cine să țină telefonul, cum să mă 

îmbrac, cum să mă machiez și ce frizuri să îmi fac. La unele scene, cum ar fi cea cu angajata de la mercerie, am folosit și 

obiecte de recuzită: mosoare de ață de la mașina de cusut a bunicii. Hainele le-am împrumutat din garderoba familiei. Am 

încercat să țin cont de sugestiile autoarei în privința vestimentației. De pildă, pe Mădălin l-am jucat îmbrăcată în galben și cu o 

cheie la gât, pentru că și în text, băiatul este descris „cu tricou galben și pantaloni scurți albaștri. [...] La gât i se zbătea cheia 

de la casă, atârnată cu un șnur” (p. 196). Scenele filmate le-am editat cu programul VivaVideo. Pentru finalul filmului, m-am 

gândit că ar fi potrivit să prezint pe scurt textul interpretat, cartea de unde este extras și concursul la care vreau să mă 

înscriu. Deoarece am vrut să îi și amuz puțin pe colegi, am folosit pentru încheiere scene „ratate” din timpul filmării, numite 

„bloopers”.  

După ce filmul a fost gata, doamna profesoară m-a încurajat să-l proiectez și să-l prezint colegilor mei de clasă, cărora le-a 

plăcut și m-au aplaudat. Unii m-au întrebat dacă nu mă supăr că îmi fură ideea cu perspectivele diferite, pentru compunerile 

lor. Evident că nu mă supăr! Apoi am postat filmul pe Youtube, unde a avut 400 de vizualizări și 71 de like-uri (până acum!, dar 

sper să se mai adune), precum și comentarii de genul: „Foarte frumos!”, „Super tare!”, „Deosebit! Felicitări!” sau „Ce carte 

interesantă!”.  

Așadar, cred că mi-am cam atins scopul, că le-am stârnit colegilor pofta de lectură și le-am prezentat o carte cu adevărat 

utilă pentru cunoașterea trecutului, dar și captivantă la citit.  

Filmul poate fi vizionat pe: 

https://youtu.be/kYwhU1GLEMg 

 

 

 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkYwhU1GLEMg&h=AT06cm1yI0G2yHA3X4iELdN-3ngFOVpg0JV1j8AaXqEgxybw578t86bu1wQ_YNWnDvBGAh7lQr7Es483QmdyQyWi7b9Gr6z8OrlpKliMPS-VUl1HF7OPN9tnY0d_I8N_Yt6E5Q
https://youtu.be/kYwhU1GLEMg
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LUCEAFĂRUL 
 

Horia Corcheș 

 

Mi-a făcut o deosebită plăcere să creez un videoclip pe YouTube prin 

care să promovez pasiunea mea, lectura, și să fac cunoscută cartea 

Mică istorie a unui secol mare o carte impresionantă care mi-a făcut 

cunoștință cu o perioadă neștiută de mine și de generația din care 

fac parte, o perioadă care a marcat trecutul și copilăria părinților 

noștri, aceasta fiind comunismul. Astfel, am reușit să împletesc mediul online și tehnologia adorată de tineri cu inegalabilul și 

nemuritorul obicei din viața noastră: lectura, care ne surprinde mereu cu lucruri frumoase și benefice pentru noi toți. Am decis să-

mi fac materialul sub forma unei emisiuni de știri deoarece știam că este cel mai bun mod în care să prezint o carte, tinerii sunt 

parcă absorbiți de știrile momentului. Am ales cadrul perfect pentru filmat, iar ideile au venit spontan, astfel am reușit să vorbesc 

liber în fața camerei, iar cuvintele izvorau din mine foarte fluent.  

În videoclip am înfățișat mai multe personaje precum: prezentatoarea de știri din zilele noastre care a făcut o scurtă prezentare 

a cărții, reporterul care i-a luat interviu unei eleve care a citit cartea , eleva fiind tot eu, o prezentatoare din vremea 

comunismului și o elevă pionier tot din vremea comunismului.  

Povestea pe care am ales să o dezvălui din carte este „Luceafărul” de Horia Corcheș deoarece m-a impresionat curajul copiilor de 

grădiniță să fugă de la școală, iar faptul că aceștia au fost foarte bucuroși că au mâncat înghețată mi-a atins inima știind că pe 

vremea comunismului copiii nu aveau posibilitatea să mănânce în fiecare zi o înghețată. Pe lângă prezentarea știrilor din zilele 

noastre, am decis să inserez și știrile de pe vremea comunismului, adică Telejurnalul. Prin Telejurnal am vrut să înfățișez cum ar fi 

fost prezentată cartea pe vremea comunismului la știri, astfel s-a creat un contrast între trecut și pezent. În final am editat 

videoclipul și l-am încărcat pe canalul meu de YouTube: Larisa Oneț. Am simțit cum inima mea a fost parcă învăluită de aprecierile 
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publicului , iar până acum am obținut 680 de vizionări, 134 de like-uri și 422 de abonați, cifre care continuă să crească , ceea ce mă 

bucură enorm. Am primit numeroase comentarii în care am fost felicitată pentru munca depusă și publicul mi-a mărturisit că am 

reușit să-i conving să citească cartea ,,Mică istorie a unui secol mare‟‟. Sper din suflet să vă placă materialul meu și să îmi apreciați 

munca. Totul a fost realizat de mine, fără ajutorul nimănui. Vă rog să accesați linkul videoclipului meu: 

https://youtu.be/iUWZMSRW4rU 
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Cercul Biblioaventura 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați 

 

Grupul de facebook Biblioaventura găzduiește o comunitate de elevi din clase diferite care împart mediul online pentru a-și 

prezenta activitățile conexe orei de limba și literatura română. Indiferent de nivelul de studiu, ei pot deveni colegi virtuali și pot 

primi feedback pentru produsele realizate, ceea ce este pentru ei o formă de evaluare reciprocă. Numărul de like-uri îi 

sensibilizează, uneori mult mai mult decât o notă sau aprecierea cadrului didactic. Ca profesor, atunci când întâlnesc un colectiv 

demotivat și reticent la implicarea în activitățile „altfel”, încerc să le trezesc spiritul de competivitate față de colegii lor de la 

alte clase, care au fost mai receptivi, încântați de libertatea pe care o au, de a alege forma de lucru și de prezentare a produselor 

din cadrul unui proiect pe facebook. Elevii Alexandra Bulima,Tecuceanu Denisa, Robert Boza, Oana Petrea, Cătălin Culachi, Cristina 

Gologan, Țocu Cosmin, Rînja Adina, Tînjală Andreea, Cimpoeșu Alexandra, Doca Alexandru, Raluca Bosoi, Florentina Batog, Raluca 

Oprișan au postat recenzia unor povestiri din Mică istorie a unui secol mare ca descriere a posterului realizat de ei, ceea ce a 

devenit un mijloc de promovare a lecturii volumului. Spre exemplu, la postarea Ralucăi Oprișan, care prezenta povestirea de tip 

corespondență a lui Marius Chivu, „Scrisori din țările calde”, elevi din altă clasă, Loredana Pușcă și Stanciu Mihaela, au oferit 

propria replică, postând scrisorile lor către sau de la părinții plecați în străinătate, deoarece nu a fost greu să empatizeze cu 

personajul, ei înșiși trăind tragedia de a fi crescut fără a avea părinții alături. Elevi din clase diferite, Ramona Oprea, Claudia 

Lache, Lidia Iordache, și-au imaginat și au continuat în comentariile pentru aceeași postare, seria scrisorilor dintre Marius și tatăl 

lui. La o altă clasă de a XI-a, am lasat liberă imaginația și creativitatea elevilor, provocându-i să reconstituie firul epic a două 

povestiri din volum, pentru care nu au primit decât trei citate din carte și ilustrarea pe pungă făcută de colegii lor de la o clasă de 

a IX-a, într-un proiect anterior. Am primit versiuni diferite, mai mult sau mai puțin apropiate de povestirea originală. Desigur că 

exercițiul a exersat abilitățile de scriere și comunicare în echipă, dar, mai ales, a atras atenția asupra unor aspecte ale existenței 

dintr-o perioadă istorică diferită, provocând nerăbdarea elevilor de a citi povestea propriu-zisă. Apreciez că tipul acesta de 

activitate, ca orice provocare care îi scoate din rutina defășurării orelor de limba și literatură română, le trezește interesul și îi 

face să conștientizeze naturalețea condiției de cititor într-o perioadă digitalizată în care lectura pe hărtie nu mai pare la modă. 
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Menționez că pentru a mi se permite finalizarea înscrierii pe site, am încărcat la fișiere doar câteva print-screen-uri de pe pagina 

de facebook Biblioaventura a cărei adresă completă este https://www.facebook.com/groups/622575058154936/. Acest 

proiect este în completarea celui înscris anterior privind atelierul de ilustrare și promovare a unei povești adoptate din Mica 
istorie a unui secol mare. Arhiva cu acordurile de prelucrare a datelor elevilor este trimisa pe mail office@anpro.ro, deoarece este 

prea mare pentru a fi incarcată la formularul de inscriere. S-au citit 15 povestiri, ilustrăm cu trei print-screen-uri de pe pagina 

noastră de facebook. prof. Simona Stoica 
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Cercul Călători în Galaxia Lecturii 

Școala Gimnazială nr, 11, Oradea 

 
Avem două volume din Mică istorie a unui secol mare la biblioteca 

școlii; citind în avanpremieră cartea, am selectat deocamdată trei 

povestiri pe care să le ,,adoptăm”: „AUTODENUNȚ SAU 

MARMELADA” de Ana Rotea, „UNDE E LAPTELE DE 

ALIMENTARA?” de Adina Popescu și „ZIUA NAȚIONALĂ” de–

Doina Ruști. Copiii le-au ales pe primele două după titluri. Li s-au  

părut amuzante (am și mizat pe asta). Pentru prima povestire le-am 

oferit chiar eu un rezumat. Astfel le-am stârnit interesul, iar 

discuțiile legate de subiectul abordat, pus în paralel cu situația de 

azi dintr-o clasă, chiar nu se puteau încheia prea repede: cum să fii pedepsit pentru așa ceva?/ chiar și eu mai uit să ud florile, e 

sarcina mea în clasă, dar colega mea îmi preia sarcina dacă observă că am uitat, nu e ca Roșculeț…/ pedepse …!!!...  

Am organizat trei echipe cărora le-am propus să găsească un mijloc inedit pentru a le prezenta colegiilor.  

Au ales ca formă PPT-ul. A urmat întâlnirea cerchiștilor, prezentarea celor trei povestiri. Discuțile au fost constructive, iar la 

sfârșit, am servit și noi... biscuiți cu dulceață, dacă tot primim la școală mere și biscuiți care se cam... risipesc. Întîlnirea a mai 

avut o urmare − nu ne vom rezuma numai la lectura celor trei povestiri. Le vom „adopta și pe cele 17 care au mai rămas. Iar pasul 

următor va fi promovarea cărții la nivel de școală. (prof. Sanda Checicheiș) 
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Vă trimit membrii  

Cercului Cititorilor 

nedispăruți de la  
Colegiul Național Elena Ghiba 

Birta din Arad 
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SCRISORI DIN ȚĂRILE CALDE 

 

Marius Chivu 

 

Mi-am dorit foarte mult ca pe baza acestei povestiri să fac 

o activitate cu cei din ciclul primar.După ce am citit și 

explicat povestirea, am „scris" și noi scrisori către diverse 

persoane (de fapt mai mult le-am desenat). Feedbackul pe 

care l-am avut pentru ceea ce-am făcut cu copilașii de la 

clasa pregătitoare a fost unul neașteptat și mă refer la 

faptul că nu mă așteptam să se comporte ca și cum aș fi 

prietena lor, o așa zisă „doamnă învățătoare”.  

Despre Mică istorie a unui secol mare” 
Cartea reunește 20 de povestiri scrise de 20 de scriitori români, din perspectiva unor oameni care au participat la 

evenimentele din ultimii 100 de ani din istoria  țării noastre. 

 

Despre Marius Chivu și ce aș vrea să îi spun 

Marius Chivu este un scriitor, traducător şi cronicar literar. În 2003 a câştigat prima ediţie a Festivalului de Poezie 

„Prometheus“ de la Sfântu Gheorghe, Tulcea. A debutat cu volumul de poezie Vântureasa de plastic„ -premiul pentru debut al 

USR şi cel al revistei Observator cultural; nominalizări la premiile Cartea Anului, acordat de revista România literară, şi Cartea 

de Poezie a Anului. A publicat jurnalele de călătorie ”Trei săptămâni în Anzi„ şi ”Trei săptămâni în Himalaya„ , volumul de proză 

scurtă ”Sfârşit de sezon„ şi cartea de interviuri ”  
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Ceea ce aș vrea să-i spun la Marius Chivu este faptul că mi-a inspirat foarte multă încredere  și dorința de a trece peste orice 

obstacol și că indiferent de cele ce se petrec în jurul nostru nu trebuie să îi pierdem din vedere pe cei care ne oferă iubirea 

lor ci din contră, să ne amintim mereu de ei. 

 

Recenzia povestirii: 

Scrisori din țările calde este o povestire profundă, care ilustrează foarte bine dorul de casă și de cei dragi. Astfel că în jurul 

anilor 80, în baza unei înțelegeri, mai mulți oameni din România au plecat în diferite țări, precum  Iran, Libia sau Egipt, pentru 

a lucra pe șantierele unor construcții industriale și de rețele electrice sau combinate petro-chimice. Oamenii obișnuiau să 

trimită scrisori familiilor lor, dar care erau intermediate de un oficiu special din București. Marius Chivu ilustrează mica lui 

povestire cu fragmente din scrisorile pe care i le scria tatăl lui în perioada cât acesta a fost în Irak. Prin intermediul 

scrisorilor, atât Marius, cât și tatăl lui, Achim , își arată unul față de altul dorul.  

Dorul lui Marius este dorul copilului după tatăl plecat. Copilul este încurajat de tatăl său să fie puternic și să le arate celor din 

jur că este curajos, chiar dacă tatăl lui nu este alături de el. 

În al doilea rând este prezent dorul lui Achim față de casă și de cei dragi. Astfel că, Marius nu  îi povestește doar de 

lucururile pe care le-a făcut el, ci îi povestește și de bunicii lui. Lidia, mama lui Marius și soția lui Achim, face același lucru, 

scriindu-i despre lucrurile care se întâmplă pe acasă.  

 

Activitate de promovare 

Mi-a plăcut mereu ideea de a scrie o scrisoare, indiferent că este pentru unul dintre părinți sau pentru marea ta iubire... așa 

că am ales să împărtășesc această plăcere de a scrie cu clasa pregătitoare de la o școală din apropierea orașului Arad. Am 

contactat-o pe fosta doamnă învățătoare de la școala la care am studiat, cu scopul de a-i spune despre „mica activitate” pe 

care aș vrea să o defășor cu elevii dumneaei și a fost de acord. După ce am vorbit cu dânsa mi-am pregătit materialul pentru 

activitate: foi colorate pe care am scris ghicitori despre cui putem să-i scriem o scrisoare, plicuri și niște foi xeroxate cu 

niște ursuleți drăguți pe care copiii să-i deseneze și o mică prezentare despre cum sunt scrise scrisorile, puse la poștă și duse 

la destinatari. Sinceră să fiu, am avut foarte multe emoții. deoarece voiam ca totul să iasă perfect, mai ales că era prima mea 

activitate cu o clasă de copii cu vârstele de 6-7 ani. Și eram și singură, doamna profesoară de română Laura Ilinca având 

încredere că mă voi descurca. 
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Așadar, am citit celor 25 de copii mica poveste a lui Marius Chivu, am povestit despre scrisorile lui către tatăl său și despre ce 

i-a scris, dar nu în ultimul rând despre cum s-a simțit Marius când tatăl lui era plecat. Am rămas surprinsă de faptul că mulți 

dintre copii, chiar s-au pus în locul lui și au început să se gândească la faptul că și lor le este dor de părinții lor când aceștia 

sunt plecați la lucru mult timp sau într-un alt loc, ba chiar o fetiță mi-a spus: „Mie mi-e dor de mami întotdeauna și nu aș vrea 

să plece departe, deoarece o iubesc!” sau un băiețel: „Aș vrea să îi pot scrie lui tati o scrisoare de fiecare dată când pleacă de 

acasă, deoarece îmi lipsește când nu mă pot juca cu el fotbal...”. Toți copilașii aceștia au început să fie curioși despre ce este 

cu adevărat o scrisoare și despre ce ar trebui să spunem într-una, așa că am decis să organizez împreună cu ei un mic atelier 

de creare a propriei scrisori, în care trebuiau să deseneze și să scrie ceea ce ar vrea să primească părinții lor.  

Am împărțit fiecăruia un plic, împreună cu un desen cu ursuleț și i-am lăsat să se gândească cui vor să îi scrie o scrisoare si ce 

anume. La sfârșitul orei m-au impresionat în mod special două scrisori: una a unei fetițe, Andreea, care a scris o scrisoare 

României spunându-i că o iubește și alta a unui băiețel, Beniamin, care a scris o scrisoare pentru „dragostea vieții lui” , adică 

pentru doamna sa învățătoare. Am stat și m-am gândit la faptul că acești copii, deși nu știau să scrie mai deloc, deoarece sunt 

micuți, mâzgăleau niște litere fără să știe ce scriu și la un moment dat i-am întrebat despre ce au de gând să scrie în ele și 

mulți mi-au răspuns că nu prea contează ce scriu acolo, deoarece ceea ce contează este faptul că până la urmă au scris ceva și 

că părinții lor îi vor iubi pentru asta. Gesturile mici contează și am văzut acest lucru nu doar la activitatea cu copilașii de la 

pregătitoare, ci și în povestirea lui Marius Chivu. 

Feedback-ul a fost unul neașteptat și mă refer la faptul că nu mă așteptam să se comporte ca și cum aș fi prietena lor, o așa 

zisă doamnă învățătoare. M-a mai surprins faptul că la un moment dat, înainte de a pleca din clasă, copiii m-au întrebat dacă 

pot să-mi arate ceva și bineînțeles că am fost de accord. S-au așezat toți în bănci și au început să strige: „Paula, te iubim! 

Paula, te iubim!”. Vreau să spun că nu știam de ce îmi spun că mă iubesc, deoarece nu am făcut nimic special cu ei, dar nu era 

așa. Pentru ei totul li s-a părut uimitor. M-am simțit foarte bine când, de exemplu, l-am auzit pe un copil spunându-mi: „Te 

iubesc! Nu vrei să fii doamna mea pentru totdeauna?”.  

 

Promovare 

Postare pe grupul Lecturiada (postat în 17.3.2019) − acolo sunt postate și poze de la activitatea pe care am făcut-o pornind de 

la povestire 

Postare pe facebook personal: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2219523821641996&id=100007531986171 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2219523821641996&id=100007531986171
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LUCREȚIA 
  

Ruxandra Cesereanu 

 

Povestirea ne prezintă o femeie care a avut curajul de 

a lupta împotriva regimului comunist riscându-și viața 

pentru dreptate. Lucreția, personajul principal, este un 

model datorită eroismului ei. Am ales să prezint 

această povestire prin intermediul unei animații pe 

care am postat-o pe youtube și pe facebook. Sper ca 

cei care se vor uita la animație să își dorească să 

citească și povestirea. 

 

Motivație 

Această povestire m-a impresionat, deoarece ne prezintă o femeie care a avut curajul de a lupta împotriva regimului comunist 

riscându-și viața pentru dreptate.   

Din această povestire am învățat că toți putem face lucruri mărețe, trebuie doar să avem voință de fier și să învățăm să 

credem în noi pentru a ne câștiga drepturile și a trece peste toate greutățile pe care le întâmpinăm pe parcursul vieții, trebuie 

să nu renunțăm la visul pe care îl avem, deoarece nicio stea nu poate străluci fără întuneric.  
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Recenzie 

Lucreția este o femeie care a fugit de acasă împreună cu soțul ei într-o pădure din munții Apuseni și a învățat să mânuiască 

arme și să lupte pentru ceea ce își dorește. La început nimeni nu credea că o femeie ca ea poate mânui arme, dar ea le-a 

demonstrat tuturor că poate face orice. Timp de patru ani a dormit pe crengi de brad și a suportat frigul încercând să-și 

stăpânească frica. Riscul era la orice pas, deoarece putea fi omorâtă oricând. Ea trăia un calvar văzându-i pe toți uciși de către 

comuniști, chiar în fața ei. 

 

Ce am făcut 

Eu am ales să fac un videoclip pentru această povestire, deoarece copiii vor înțelege mai bine ce vrea să transmită autoarea, 

prin niște ilustrații care dau un pic de culoare povestirii. Cei care vor viziona acest videoclip o vor vedea chiar pe Lucreția 

povestindu-și viața în timp ce lupta împotriva comunismului și încerca să supraviețuiască acelui calvar. 

Pentru acest videoclip eu am conceput partea auditivă, iar o colegă din clasa a XI-a a făcut animația  

 

Promovare 

https://www.youtube.com/watch?v=-0rWnAGujKs&t=5s 

Pagina de facebook a Lecturiadei și pe facebook-ul personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0rWnAGujKs&t=5s
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ZIUA NAȚIONALĂ  
 

Doina Ruști 

 

Am ales-o povestirea din motive puțin egoiste, dar realiste, și anume pentru că 

avea un subiect accesibil unor copii de clasa întâi. Ce am realizat? Am realizat o 

activitate cu cei mici, din care am învățat să ascultăm și am învățat să învățăm. 

Am învățat și eu că dacă le spui să facă liniște, e ultimul lucru pe care o să-l 

facă. Și ei au învățat că sunt atâtea lucruri pe care le pot descoperi în fiecare 

zi. 

 

 

De ce Ziua națională de Doina Ruști? 

Mama e o un om cu o răbdare de fier și cu foarte mare bunătate. Mama e învățătoare. Azi am fost mama. Am încercat, adică. 

M-am transpus pe mine în rolul ei și am adus-o pe ea înapoi cu mai bine de 20 de ani, direct la ale ei începuturi. Mama are doi 

copii, dar la școală are mulți. De 6 și 7 ani. Poate prea mulți. M-a prezentat ca fata ei care a venit să le vorbească despre cărți 

și să le citească. Mi-am adunat răbdările și vocea și m-am jucat cu ei.  

Povestirea pe care am ales să le-o citesc a fost „Ziua națională” de Doina Ruști. Nu exagerez când spun că mi s-a părut 

potrivită pentru simplu fapt că era vorba despre copii în ea. Cu toate că eu consider că povestea Doinei Ruști este despre copii 

mai mari, am încercat să parafrazez pe-a locuri unele explicații pentru o mai bună înțelegere a picilor. 
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Recenzie 

Textul începe cu prezentarea domnului Paul, un bătrânel cu un pulover vechi de când lumea, ce poartă în mânecile lui amintirile 

blocului și dovezile clare ale trecerii timpului. La clălalt capăt al vârstei, Ramona reprezintă generația nouă. Personajul este 

întruchiparea modernă a unei eleve de 12 ani, care nu vrea să comunice cu oamenii, e ușor enervată și nu prea o intereseză 

vizitele la muzeu cu ocazia centenarului Marii Uniri. E mai degrabă preocupată de laptop și de prietena ei cea mai bună, așa că 

înventează un plan prin care să o păcălească pe mama ei că merge în excursia cu pricina, pentru ca să primească banii ca apoi să 

piardă vremea la cumpărături. Cu toate astea, domnul Paul reușește să o facă curioasă printr-o istorisire atrăgătoare, astfel 

încât Ramona ajunge la muzeu. Pe lângă asta, fetița învață, într-un final, că „Istoria este compusă din fapte repovestite, 

păstrate de multe ori într-un caiet vechi.”. I se explică care-i faza cu „din tată-n fiu” și e surprinsă când își dă seama că într-o 

zi și ea va aparține și ea de o istorie. Pentru că, așa cum îi spune bătrânelul,  Istoria nu e făcută de un singur om. Nici măcar 

eroii nu sunt singuri, ci însoțiți de milioane de ochi care-i văd, de milioane de inimi care bat pentru faptele lor, de milioane de 

mâini care scriu aceste fapte. Iar fiecare vede altfel lucrurile.” 

 

Ce am făcut? 

Întâi de toate, i-am  întrebat pe copii dacă știu ce e aia „România 100” și dacă știu ce e istorie. N-au știut toți, dar unii au 

știut. Le-am spus și ce înseamnă un secol și de ce am sărbătorit noi atât de fastuos această sărbătorare. Când le-am citit 

povestirea, am încercat să fiu cât mai coerentă și clară și să schimb tonul vocii când se schimba personajul care vorbea. M-au 

ascultat cu urechile ciulite și m-au privit cu niște ochi mari și sinceri de copilași. 

Am povestit apoi împreună ce au înțeles și care era ideea textului. Și au înțeles mai mult decât mă așteptam. Cred că s-au și 

regăsit în unele personaje, dar sunt sigură că nu și-au dat seama. Am stabilit care sunt personajele și fiecare l-a identificat pe 

preferatul său. Am găsit și motivele pentru care ne plăceau: „pentru că și sora mea e clasa a V-a”, „pentru că domnul Paul îmi 

amintea de bunicul”, „pentru că și tata are un scaun pliant”, „pentru că eu o iubesc pe mama”.  

Apoi am fugit printre bănci și le-am împărțit foi pe care să-și deseneze personajul favorit. Și l-au desenat. Mai mare, mai mic, 

mai îmbrăcat, mai cu papuci, mai gras, mai slab, mai colorat, mai conturat. 

„─ E bine? Eu l-am făcut pe Luca. 

─ Asta e rochia Ramonei. 

─ Câți ani are Domnul Paul?  

─ Cum să-i colorez bluza? 
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─Și Ramona in ce clasă e?” 

La sfârșit, zece au desenat-o pe Ramona, șapte pe Luca, patru pe domnul Paul, trei pe Dani și doi pe mama.  

Am învățat să ascultăm și am învățat să învățăm. Am învățat și eu că dacă le spui să facă liniște, e ultimul lucru pe care o să-l 

facă. Și ei au învățat că sunt atâtea lucruri pe care le pot descoperi în fiecare zi.   

Ceea ce m-a bucurat cel mai tare a fost o fetiță care mi-a zis cu gura până la urechi și cu un entuzism sincer: „Oaaaau. Nu am 

mai făcut niciodată ora de lectură așa!!! Te rog să mai vii să ne citești și altă dată.” 

Am plecat de la mama „de la lucru” la fel de obosită ca după o cursă cu obstacole, dar cu puțin mai multă răbdare și 

curiozitate. Mi-am dat seama că oricât aș citi, tot vor fi lucruri pe care nu le știu. Așa că, soluția acestei probleme e una 

singură; să continui să citesc. Până nu mai pot. Și când nu mai pot, o să-i rog pe alții să o facă pentru mine.  

 
Pentru că e minunat să trăiești și să citești. 

 
Promovare 

Facebook Lecturiada ( postat pe 24.03.2019 ) și facebook personal 

https://we.tl/t-h7kBAy5Ur (imagini de la activitatea de promovare a povestirii ) 
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NU-MI LUA IUBIREA  

fragment dintr-un jurnal 

 

Peter Demeny 

 

„Nu-mi lua iubirea ” este o poveste despre iubire, libertate, 

inocență și revoltă. O poveste despre istoria noastră și 

despre cum am reușit să o schimbăm. O poveste despre a trăi 

răvășit sau a muri pentru idealurile tale. O poveste din 

perspectiva unei fetițe (a tuturor fetițelor) care a/au trăit 

Revoluția de la 1989. Au trăit frica, revolta, durerea, 

confuzia, distanța și încordarea a ceea ce a fost momentul decisiv pentru noi acum 30 de ani. Și nu au înteles prea bine ce s-a 

întâmplat atunci, ci doar că au rămas în viață. 

 

Cum am fost și cum suntem 

Povestea de mai sus am prezentat-o unui grup de 10 copii între 6 și 15 ani din Centrul de criză din Arad. Copii pe care probabil nu 

am să îi mai văd niciodată. Copii ce nu știu ce a fost comunismul, dar care încă trăiesc în condițiile de atunci, așteptând, cum au 

așteptat și părinții noștri o revoluție, o scăpare. Există un singur cuvânt care să descrie impactul asupra copiilor. BUCURIE. 

Bucurie fiindcă mai văd alți oameni, fiindcă îi bagă cineva în seamă, fiindcă pot îmbrățișa pe cineva. BUCURIE. Fiindcă cineva îi 

întreabă ce mai fac, le povestește ceva și desenează cu ei. 

 



Lecturiada 2019. Istoria unui posibil viitor 

 

30 

 

Pentru fetiță...  

22 decembrie 1989. Începe haosul, populația este terifiată, tata mă ia de la bunica 

23 decembrie 1989. Nu am voie să plec din casă și nu înțeleg de ce toată lumea este așa de speriată. „Noi trebuie să trăim”, dar 

ceilalți mor pe străzi 

24 decembrie 1989. Este cel mai fericit Crăciun, dar îl sărbătorim cu lacrimi în ochi. Cum vine asta? NU este bine să sun pe nimeni 

să îi urez „Crăciun fericit” fiindcă încă suntem în pericol. 

28 decembrie 1989. Am voie să merg la Ramo, dar parcă toată lumea stă ca pe ace. Asta mă include și pe mine 

29 decembrie 1989. „Azi am aflat că Sorin a fost împușcat.” 

Povestea este una emoționantă fiindcă este spusă cu inocența unui copil. Un copil care nu a înteles, cum nu înțeleg nici adulții, de ce 

familia ei stă în casă în timp ce alți oameni sunt afară. Nu a înțeles de ce tot acest haos. Și cel mai important nu a înțeles cum de 

adulții sunt atât de fricoși. Bunica sa i-a fost sprijinul și gramul de toleranță și rațiune. „ Nu sunt fricoși, așa sunt oamenii”. Dar 

fetița tot nu a înțeles. Așa sunt copiii. Curajoși. Revoltați. Buni și Corecți. De fapt sunt doar Inocenți. Noi începem să uităm cum e 

să fii inocent. Începem să uităm cum e să ai un ideal. 

Sorin moare împușcat, iar fetița și Ramo sunt răvășite. Promit că nu îl vor uita niciodată și se consolează cu faptul că „a luptat și a 

murit pentru un ideal ” (chiar dacă el de fapt a fost împușcat din greșeală, în timp ce trecea prin fața unui magazin. Dar așa s-a 

întâmplat cu mulți, iar Sorin pentru ele a fost doar unul singur). „ Oricum noi ne-am jurat că nu-l vom uita niciodată pe Sorin, eroul 

și prietenul nostru care a murit pentru ca noi să fim liberi ” 

Totuși cu toată revolta ei, în final înțelege. „Adulții zâmbesc când e vorba de dragoste și se miră că nu pot muri pentru libertate. 

Dracu să-i mai înțeleagă.”  

  

Pentru mine... 

Povestea a însemnat o privire sinceră pe care am aruncat-o înspre ceea ce a fost de fapt Revoluția de la 1989. În cărți nu învățăm 

ce a însemnat un eveniment pentru oameni, cum i-a afectat, cum nu au mai fost aceiași după ce li s-a întâmplat, ci învățăm cauze, 

date, locuri, întâmplări privite obiectiv. Eu mereu am optat pentru subiectiv în lucruri. Pentru emoție și adevăr. Pentru: „Așa a 

fost... foarte greu, foarte confuz și revoltător. Așa a fost... au murit oameni dragi nouă, când noi ne-am ascuns fiindcă ne-a fost 

frică... Așa a fost... o situație mai presus de bine și rău, mai presus de vină și mai presus de moralitate... Așa. A. Fost. ”  

Am ales povestea nu doar pentru sinceritatea ei, ci și pentru că este un caz din milioane de cazuri care vorbesc de fapt despre 

același lucru frică și sacrificiu, libertate și dragoste. Lucruri omenești, dar pe care pare că le mai găsești doar prin cărți, jurnale 
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și filme. Lucruri oamenești care ar putea să dispară în istoria viitorului nostru. Ce istorie va fi aceea fără frică și sacrificiu, fără 

libertate și iubire? 

 

Cum am fost și cum suntem 

Povestea de mai sus am prezentat-o unui grup de 10 copii între 6 și 15 ani din Centrul de criză din Arad. Copii pe care probabil nu 

am să îi mai văd niciodată. Copii ce nu știu ce a fost comunismul, dar care încă trăiesc în condițiile de atunci, așteptând, cum au 

așteptat și părinții noștri o revoluție, o scăpare. 

După ce le-am citit povestirea, i-am rugat să deseneze și să ne povestească ce înseamnă pentru ei libertatea și iubirea. Materialul 

rezultat va fi postat pe Facebook și pe blogul cercului nostru de lectură.  

Povestea activității mele începe cam așa: 

Am aflat de acest concurs de la școală. La început nu am înțeles exact la ce se referă, dar după ce mi-am dat seama, ideile au 

început să curgă. 

Citind Mică istorie a unui secol mare  am descoperit această povestire, „Nu-mi lua iubirea” și m-am gândit că ar fi perfectă pentru 

ideea mea de a face o activitate împreună cu copiii de la centrul de criză din Arad 

Așa că am inceput să îmi clarific ideea, să vorbesc cu diferite persoane cum săfac pentru a reuși să ajung în contact cu acești copii 

Într-un final am reușit!! Plină de emoții, dar și de entuziasm am pășit pe ușa centrului unde stau acești copii, pentru puțin timp, e 

drept, „până li se rezolvă situația ” și m-am întrebat cum e aia să ți se rezolve situația?  

Din prima secundă m-au îmbrățișat... nici nu apucasem să îi salut?! Plini de iubire au venit la mine și m-au întrebat: „Ce facem azi?” 

Le-am răspuns emoționată : „ Povestim ceva și pictăm ”, iar bucuria lor a fost inimaginabilă 

Ne-am așezat toți la masă, am făcut cunoștință, iar apoi le-am explicat ce vom face azi: „Am venit la voi să vă povestesc o 

părticică din istoria țării în care trăim... ” și am continuat cu vorbitul și cu explicatul... povesteam despre ce e aceea o revoluție, 

despre cum soldații puși de oamenii răi împușcau persoane pe stradă și despre cum unii oameni ieșeau pentru a-și apăra țara, iar 

alții stăteau în casă (aici țin să menționez un comentariu superb pe care l-a făcut unul dintre băieți : „Apărau țara ca Thor.. ne-am 

uitat la un film cu Thor și el apăra oamenii cu ciocanul lui. ”). 

Le-am povestit despre fetița din povestire și despre bunică și despre Sorin 

Apoi am desenat. Tema? Ce iubesc ei cel mai mult. „Mama” a fost răspunsul cel mai comun și de asemenea, „prietenii” 

Am desenat împreună, ne-am jucat, am învățat culori și litere și am vorbit despre ce iubim noi 

Apoi am ajuns acasă... și m-am gândit... 
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Am realizat materialul video, l-am postat impreună cu pozele 

Totul era încheiat... doar că eu mă tot gândeam la un singur lucru „ Cum am fost și cum suntem” .  

 

Pentru ei... 

Aici există un singur cuvânt care să descrie impactul asupra copiilor. BUCURIE. Bucurie fiindcă mai văd alți oameni, fiindcă îi bagă 

cineva în seamă, fiindcă pot îmbrățișa pe cineva. BUCURIE. Fiindcă cineva îi întreabă ce mai fac, le povestește ceva și desenează 

cu ei. 

Iubirea a fost tema care a contat mai mult pentru acești copii și pe care au transpus-o în desenele lor cu inocență și chiar 

mândrie. Când i-am întrebat ce înseamnă libertate pentru ei... au spus că nu știu și au ridicat din umeri.  

Dar eu cred că mi-am dat seama... Doar am văzut-o cu ochii mei?! Libertatea lor este pictura, sunt poveștile, oamenii, prietenii. 

Libertatea lor înseamnă o zi cu soare și un grup de tineri ce îi vizitează. Înseamnă bombonele și o vorbă de încurajare. Și mai 

înseamnă speranța că vor duce o viață mai bună, că vor avea și ei parte de o revoluție ca cea din povestea pe care au auzit-o. 

 

Pentru noi toți... 

Pașii pe care i-am parcurs și aventura în sine au fost și vor rămâne ceva unic pentru mine și ceva ce consider că ar trebui 

experimentat de fiecare om. NU mă refer la a merge neapărat la copiii orfani, ci mă refer la a face un lucru bun pentru cineva 

care știi că are nevoie, iar cel mai bun lucru pe care îl poți face este să îi oferi cheia spre un univers cu totul superb, cel al 

poveștilor și al literaturii. 

Prin această activitate mi-am dat seama nu doar de importanța cărților, poveștilor și literaturii, dar și de faptul că mai sunt 

oameni care încearcă să facă o schimbare, să ajute o generație, să promoveze literatura, fiindcă și ei la rândul lor au realizat care 

este importanța cărților, cum și beneficiarii activităților din cadrul acestui proiect vor realiza la rândul lor și așa mai departe... 

mai este speranță! 

Cum arată un posibil viitor? Cum am fost și cum suntem? Nu s-au schimbat multe și totuși s-au schimbat destule. Există speranță, 

dar nu toți beneficiem de ea. Există copii abandonați, de care atârnă viitorul nostru, iar noi îi ignorăm pentru un prezent ambiguu. 

Există condiții mizere de trai, dar închidem ochii la ele fiind atrași de ultima modă în materie de tehnologie. Astfel simțim că 

evoluăm, că progresăm, că ne transformăm și ne îndepărtăm tot mai mult de contextul din povestea noastră. Totuși virăm la 

dreapta de atât de multe ori încât ne întorcem de unde am plecat, de fapt ne întoarcem mult mai în trecut... nu fiindcă noi nu am fi 
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evoluat, ci fiindcă cu noi a evoluat și ignoranța și nepăsarea. Aceasta să fie atitudinea în prezentul nostru și  aceasta va fi 

atitudinea ce ne va conduce spre imaginea viitorului cu care ne vom confrunta? 

 

Promovare  

Facebook grupul Lecturiada (postat în 25.03.2019 ).Aici este și un filmuleț cu ce am făcut, plus câteva poze 

Facebook personal 

https://unsprezece.home.blog/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1895196537269819&id=100003384737634 
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TREI SĂPUNURI REXONA ȘI O CASETĂ CU THE WALL  
  

Alex Moldovan 

 

Cred că povestirea se adresează tuturor, copii și maturi. După ce am 

citit și am făcut o scurtă recenzie, m-am gândit că dacă voi face o 

animație a textului, receptarea va fi foarte bună. Animația am 

postat-o pe YouTube.Sper ca în felul acesta povestirea lui Alex 

Moldovan să ajungă la cât mai mulți cititori 

 

Motivația 

Am citit cartea „Mică istorie a unui secol mare”, mi-au plăcut multe povestiri, mi-a plăcut cum a fost ilustrată și am stat mult pe 

gânduri despre care povestire să scriu. Până la urmă am optat pentru povestirea lui Alex Moldovan. De ce? Mi s-a părut că 

ilustrează foarte bine o perioadă despre care am tot auzit povestindu-se. Și pentru că îmi place cum scrie Alex Moldovan.  

 

Recenzia 

Pare un fleac, nu-i așa? Trei săpunuri și o casetă. Pentru mine și pentru mulți alții din generația mea sunt un nimic. De ce? Pentru 

că atunci când mergem la magazin, rafturile sunt pline. Pentru că atunci când pornim televizorul, nu vedem doar propagandă și 

Teleenciclopedia. Pentru că avem drepturi, avem o voce în țara asta. 

Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall este o poveste simplă cu un aer sfidător asupra comunismului și a securiștilor. 

Naratorul povestește cum a fost invitat, el împreună cu toată clasa sa, la casa lui Radu. Cine este Radu? Pui de securist. Copil 

bogat cu privilegii de care nu se bucurau toți. Privilegii precum vizionarea Cupei mondiale la fotbal. Invitația lui Radu îi bucură pe 
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colegii săi. Fetele sunt în extaz pentru discoteca de după, băieții, nerăbdători să vadă meciul. Naratorul nostru, ajungând acasă le 

spune părinților unde-și va petrece sâmbăta. Ei, deși nu sunt de acord, îl lasă avertizându-l să nu spună o vorbă nelalocul ei pentru 

că nu se știe cine ascultă. 

Sâmbătă pleacă spre casa celui mai bun prieten al său, Manu. Stă aproape o jumătate de oră în ploaie așteptându-l, iar când îl vede, 

izbucnește în râs. Manu este îmbrăcat la patru ace, în țol festiv. Cei doi pleacă. Izbucnește o ceartă între ei din cauza stării 

proaste a lui Manu pentru că părinții lui vor să se împrietenească cu familia lui Radu. 

Ajungând la ușa lui Radu, naratorul râde de situație. Cei doi se împacă și intră la petrecere. În final, ei sunt dați afară, dar nu 

înainte ca naratorul să ia ca amintire trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall. 

Evenimentele precum acesta erau rar întâlnite în perioada comunistă. Orice scăpare din înlănțuirea regimului era binevenită. Orice 

mâncare care nu provenea din magazinele ponosite și, în mare parte goale, ale României erau un deliciu interzis. Orice program TV 

care nu avea ca scop îndobitocirea în masă era ca o rebeliune, o scurtă scăpare din comunism. Naratorul explică prin intermediul 

povestirii sale, viața precară de atunci și cât de mult însemnau aceste mici „escapade” din regim și din realitate. Oricât aș vrea să 

înțeleg, niciodată nu voi putea în totalitate. Niciodată nu voi înțelege ce au însemnat pe atunci acele trei săpunuri și caseta.  

 

Promovare 

https://www.youtube.com/watch?v=qjPFAZVeYxk 

Pagina de Facebook a Lecturiade ( postat pe 20.04.2018) și pe Facebook-ul personal 
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PĂDUREA VIE 
 

Florin Bican 

 

Textul mi-a amintit de bunicul meu. M-am gândit că pentru a 

avea impact asupra colegilor mei, pe care doream să-i conving 

să citească această povestire, cel mai bine ar fi să aleg ca 

modalitate de prezentare Minecraft.Acesta este un joc iubit 

de foarte mulți și care pe mine m-a ajutat să îi fac curioși pe 

colegii mei în a vedea ce este de fapt cu Pădurea vie. Și cred 

că am reușit. 

 

Alegerea 

În timp ce citeam „Pădurea Vie” de Florin Bican, mi-am adus aminte de una dintre poveștile pe care bunicul meu le spunea: în timpul 

celui de-al doilea Război Mondial, el și familia sa se refugiau adânc în pădure, stând acolo luni în șir. Umezeala, frigul și lipsa  

hrană erau greu de îndurat, însă știau că acestea erau sacrificii necesare pentru supraviețuirea lor. Când se întorceau în sat, mare 

parte din case erau jefuite de soldații care mărșăluiau spre câmpul de luptă. Pentru familia bunicului meu, întoarcerea din pădure, 

în timpul războiului, a însemnat mereu un nou început. 

„Apăi cum să nu fie, dac-o fo„?”- formulă prin care un un povestitor popular din Munții Apuseni atestă veridicitatea incredibilelor 

istorii pe care le împărtășea. 
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Recenzia 

„Pădurea Vie” este o povestirea  unei întâmplări, care la prima citire dă impresia unei coagulări alchimice a mai multor istorisiri, 

care transcend spațiul și timpul. Această istorie a unui sătuc pare a fi extrasă dintr-un basm străvechi: „Le povestise cum, seara, 

când îl trimisese taică-su s-aducă iapa de pe izlaz, văzuse stejarul de pe mejdină că iese ușurel din pământ cu tot și o ia către 

luncă.”  În prim-planul povestirii lui Florin Bican se află zicala „Codru-i frate cu românul” care, în zilele noastre, oricât de repetată 

ar fi, este prea puțin înțeleasă și prea puțin prețuită. Codrul a dat Românului adăpost atât pentru viața de toate zilele, cât și 

împotriva dușmanilor; însă acesta mai reprezenta hrană pentru el și pentru animalele sale, ba chiar și  materie primă pentru toate 

nevoile lui, temă care se regăsește și în scurta istorisire a lui Florin Bican. 

Totul începe cu imaginea unui copil, Gore, care stă cocoțat în vârful unui dud, spre neliniștea tatălui său. Însă, după căderea nopții, 

copacul, cu băiat cu tot, începe să umble; îndepărtându-se de sat, iar doi pruni dintr-o siliște li se alătură. Tot pe același drum, 

flăcăul se întâlnește cu Milu − băiatul lăutarilor − căruia îi spune să urce în dud cu el, ceea ce acesta și face. După un timp, cei doi 

se întâlnesc cu învățătoarea Steliana Spiridon, care se întoarce de la oraș. Ea se urcă într-unul dintre prunii care urmăresc pomul 

în care stau copii. În cele din urmă, flăcăii și femeia ajung la Arini, un codru în care se aflau tot felul de copaci. Acolo, Gore 

recunoaște câțiva dintre copii „dispăruți” din sat. Pe crengile copacilor se aflau: struguri, mere, pere, covrigi, ba chiar și acadele. 

După o săptămână, în sat, casele, paturile, ba chiar și gardurile au început să se reverse din ce în ce mai repede, din toate părțile, 

spre Arini, oamenii urmărindu-le înfricoșați, doar pentru a fi opriți de un maior și de un detașament de jandarmi. Aceștia doreau 

să ardă codrul, în interiorul căruia, învățătoarea auzise un copac avertizându-i să plece. Armele jandarmilor încep să se târască din 

mâinile lor, îndreptându-se spre păduricea din care ieșea învățătoarea cu copiii „dispăruți”. Un fulger aprinde codrul, iar după acest 

conflict, oamenii se întorc în satul lor gol, pregătiți să o ia de la capăt. 

Între poporul român și natură a existat mereu o legătură . Istorisirea lui Florin Bican ilustrează timpurile dificile prin care au 

trecut românii și le prezintă într-un mod „ușor digerabil” pentru tineri.Cred totuși, că un adolescent de azi nu ar putea înțelege cu 

adevărat ce a însemnat să te refugiezi într-un codru, timp de luni în șir, știind că acolo, departe de casă, vei fi în siguranță. 

 

Jocul 

Astfel, pornind de la povestea lui Florin Bican, „Pădurea Vie”, am încercat să prezint ce a însemnat codrul și natura pentru oamenii 

care au trăit acum 80 de ani. Însă, un simplu discurs nu ar fi fost îndeajuns, așadar eu și doi colegi am considerat că adolescenții 

ar înțelege mai bine dacă ar vedea povestirea. Un joc video a fost răspunsul dilemei, iar joc în care se poate prezenta un eveniment 
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sau o locație mai bun decât Minecraft nu există. Acesta a fost lansat în 2011, iar libertatea de a construi pe care o oferă 

jucătorului este nemaiîntâlnită, astfel se poate folosi într-un mod educativ, ajutând elevii să vizualizeze informațiile primite. 

Acest proiect a început ca o schiță, iar pe măsură ce construiam am devenit din ce în ce mai atașați de el, dorind să creăm o 

experiență cât mai veridică. Colegii noștri de clasă au fost impresionați de detalile minuțioase pe care le-am introdus în 

construcții. În urma prezentării, ei au fost intrigați de Minecraft, dorind să încerce jocul și să creeze și ei scene narative din 

diverse cărți. De asemenea, au iubit ideea relatării poveștii „Pădurea Vie” prin intermediul unui joc video. 

 

Feedback 

Am prezentat povestirea și jocul colegilor mei. 

Transcriu câteva dintre părerile lor 

Sonya − „Prezentarea celor trei colegi mi s-a părut foarte bună. Au reușit să-mi capteze atenția. Ovidiu a pus foarte bine 

accentual pe detaliile cele mai importante, iar Flavius și Mihai, au surprins satul în părțile lui bune și rele. Prezentarea a reușit să 

mă convingă să citesc povestirea „«Pădurea vie» de Florin Bican‟‟. 

 

Sergiu − „Consider că prezentarea unei cărți în Minecraft este o idee foarte bună și care te ajută să înțelegi mai bine și textul‟‟. 

 

Mark  − „Ovidiu ne-a prezentat o povestire într-un mod unic, folosindu-se de Minecraft. Dacă citeam un rezumat sau auzeam o 

prezentare a acestei povestiri, nu sunt sigur că aș fi citit-o .Folosindu-se însă ce un joc, povestirea a devenit mult mai 

interesantă‟‟. 

 

Promovare 

https://www.youtube.com/watch?v=tfUfjgnuv5E&t=15s 

Postare pe Facebook Lecturiada ( în data de 24.03.2019 ) și pe Facebook personal 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2308137249468895&id=100008179273936  

 

Mulțumesc colegilor Mihai Aioanei și Flavius Moț, care m-au ajutat să prezint povestirea prin intermediul Minecraft. 
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Clubul de lectură Muguri 
Colegiul Național  

Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți  
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Caută cititori pentru „SCRISORI DIN ȚĂRILE CALDE” de Marius Chivu 

 

 

 

 

Dialog între generații 

 

Lăcrimioara Bodnărescu scrie în numele Magdei, Dianei și Denisei și, 

bineînțeles, al ei: Acum, când scriu aceste rânduri, mă gândesc cu 

entuziasm la proiectul ce stă să se încheie și totul pare a fi fost 

distractiv, simplu. 

Concursul Lecturiada elevilor 2019, aflat la a X-a ediție anul 

acesta, are ca scop promovarea lecturii in rândul elevilor prin 

diferite mijloace media (vlog, filme, postere, pagini de Facebook, 

etc.). Ediția trecută a fost dedicată aniversării celor 100 de ani de 

la Marea Unire. Drept pentru care, cu ajutorul a 100 de elevi și 

profesori, 20 de scriitori și 5 ilustratori de carte, a fost publicat, 

de către editura Arthur, volumul Mică istorie a unui secol mare.  

În calitate de elevi, scopul nostru a fost să facem cunoscute 

numele și conținutul cărții prin modalitățile enumerate mai sus. 

Sună simplu până acum, nu-i așa? Precum spunea și Henry Ford, 

„Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de 

făcut”. Astfel, am format echipe de câte cinci membri pentru a 

face față „avalanșei” de cerințe. Fiecare grup trebuia să-și 

găsească un nume și-un slogan reprezentativ. Echipa din care am 
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făcut parte eu, cea care scriu aici și în numele coechipierelor mele, s-a numit Cochetele casei. Tot astfel s-a numit și pagina 

noastră de Facebook.  

O altă cerință a constat în prezentarea fiecărei etape într-o serie de vloguri care urmau să fie încărcate pe propria pagină de 

Facebook, creată exact cu acest scop. Spre exemplu, primul vlog a surprins procesul prin care noi ne-am format ca echipă. Noi 

toate, Lăcrămioara, Magda, Diana, Denisa și Laura, suntem părți importante fără de care nici nu știu dacă am fi ajuns până aici. 

De ce spun asta? Nu vă închipuiți cât de mult a contat implicarea fiecăreia. Eu, cea cu o viziune diferită asupra lumii, o 

oarecare ieșire din monotonia comună, am încercat să aduc idei proaspete, promițătoare; puține, dar bune. Până la urmă, 

calitate, nu cantitate! Magda este genul de persoană care se îngrijorează mereu când nu este cazul. Însă noi am privit acest 

aspect ca pe o calitate, pentru că foarte ușor se poate pierde echilibrul într-o echipă, iar panica și îngrijorarea Magdei clar te 

fac să iei lucrurile din nou în serios. În conformitate cu ordinea enumerării colegelor mele de echipă, are drept la cuvânt Diana. 

În linii mari, ea este dovada clară că poți fi mic de înălțime, firav, plăpând, dar, cu toate acestea, să poți avea aptitudinea de a 

te impune în fața celorlalți. Mai concret, ea face ordine și disciplină, și-și spune punctul de vedere fără niciun gram de 

reținere. Cu ea, lucrurile funcționează astfel: taci și faci! Despre Denisa sunt multe de spus. O esență tare într-o sticlă mică. 

Un suflet bun și-o fire diplomatică. Conservatoare și calculată, ea este cea care se pricepe la toate și își duce toate sarcinile 

până la bun sfârșit. Are mereu inițiativă și, foarte important, știe să se modeleze după orice situație neprevăzută. Dar pe 

lângă diplomație, echilibru, disciplină și idei bune, lipsea pata de culoare. Aici intervine Laura. Prin calitățile ei artistice și prin 

prezența ei senină, ea ne-a colorat (la propriu și la figurat) echipa. 

Totul pare bine și frumos, nu? Ei bine, lucrurile nu au fost chiar așa roz pe tot parcursul proiectului. Dacă ar fi să mă întrebați 

pe mine, acest proiect nu a făcut decât să ne ajute să rezolvăm această problemă. Ne-am apropiat, am interacționat, am făcut 

schimb de idei, am reușit să vedem cum gândește fiecare. 

Formată echipa, a urmat alegerea unei povestiri care ne-a impresionat în mod special, una pe care urma să o prezentăm în fața 

unui public cu vârstă apropiată de-a noastră. Alegerea noastră a fost „Scrisori din țările calde”, scrisă de Marius Chivu. De ce 

aceasta și nu alta? Pentru că însuși titlul sugerează că ceva bun și de calitate urmează. Iar conținutul nu a reușit decât să 

susțină așteptările. Un copil care păstrează legătura zilnic cu tatăl lui plecat departe, care în fiecare scrisoare, pe lângă 

cuvinte, strecoară cantități uriașe de emoție. Un tată care, în ciuda eforturilor băiatului de a-i satisface așteptările, pare 

nemulțumit de fiul său. Nu v-am stârnit interesul deja? 

O altă sarcină a fost să creăm un afiș pe baza textului, iar de acesta s-a ocupat exclusiv Laura: de la alegerea nuanțelor, până 

la ilustrarea și punerea în hârtie a ideilor.  
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Precum am precizat, povestea și evident, cartea, au fost subiect principal de discuție în cadrul activității pe care am 

desfășurat-o la o clasă de elevi ai Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu din Rădăuți. Pentru a face lucrurile posibile, Denisa a fost 

cea care a stabilit cu doamna profesoara de limba și literatura română de la școala respectivă detaliile legate de oră, zi, clasă. 

Prezentarea a decurs aproape conform planului. Spun „aproape” deoarece copiii nu au fost  atât de comunicativi pe cât ne-am fi 

așteptat. Chiar și așa, am lucrat ca o echipă și am reușit să aflăm ce le-a inspirat posterul nostru, ce gândesc ei referitor la 

conținutul poveștii. La final, le-am dăruit semne de carte, realizate cu îndemânare de Magda, Diana și Denisa. Evident, nu am 

uitat de doamna profesoară, căreia i-am dăruit o floare pentru simplul fapt că a fost o gazdă atât de amabilă și primitoare. 

Până la urmă am fost aplaudate, semn că elevii și implicit profesoara lor au fost mulțumiți, poate chiar impresionați, de 

prestația noastră. 

Și cu asta cred că am terminat. Oricâte neînțelegeri au existat, pot spune în numele întregii echipe ca acest proiect a fost 

chiar unul minunat. Am învățat multe lucruri despre cum să colaborezi în echipă, cum să vorbești fluent, coerent și în fața altor 

oameni, pe lângă colegii de clasă, iar cel mai important, am căpătat experiență. Toate suntem fericite și mulțumite de alegerile 

pe care le-am făcut pe parcurs, pentru că am reușit să aducem orice impediment în favoarea noastră. Ne găsiți aici: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=109392783553266&set=a.109392796886598&type=3&source=11&referrer_

profile_id=100034476347049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=109392783553266&set=a.109392796886598&type=3&source=11&referrer_profile_id=100034476347049
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Caută cititori tot pentru „SCRISORI DIN ȚĂRILE CALDE” de Marius Chivu 

 

 

 

„Citiți ca să fiți alături de copiii voștri!“  

 

Bogdan Fodor: Grupa noastră este formată din cinci elevi din clasa a  

IX-a C, profil științe ale naturii, de la Colegiul Național ,Eudoxiu 

Hurmuzachi din Rădăuți. Cu ocazia difiproiectului „O povestire pentru 

fiecare” am dorit să ne afirmam calitățile de actori și abilitățile de 

comunicare, atât în fața altor persoane, cât și în grupă.  

Ne-am ales sloganul „Citiți ca să fiți alături de copiii voștri!“ deoarece 

are o puternică legătura cu textul ,,Scrisori din țările calde” de Marius 

Chivu. Cuvintele noastre încurajează oamenii să citească această 

poveste pentru a afla cum se simte și se descurcă un copil cu un 

părinte plecat în stăinătate. Un copil are nevoie de ambii părinți pentru 

a crește bine, de a învăța ceva de la fiecare și pentru a avea o copilărie 

frumoasă. La realizarea lui au contribuit cu idei membrii grupei, 

Georgiana, Bogdan, Alexandra, F., Alexandra R. și Emanuela. 

Concursul naţional ,,Lecturiada elevilor 2019” are ca scop promovarea 

lecturii în rândul tinerilor, astfel tema de anul acesta fiind promovarea 

cărţii ,,Mică istorie a unui secol mare” prin mijloace media (vlog, 

postere, filme). Acesta este motivul pentru care am creat o pagină de 

Facebook a grupei noastre, prin intermediul căreia avem ocazia să 
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împărtăşim şi altora etapele proiectului. Pe pagina de Facebook se găsesc numeroase detalii, începând cu clipurile legate de 

alegerea echipei, a poveştii şi realizarea poster-ului.  

Numele nostru este „La familia” deoarece, pe lângă faptul că suntem colegi de clasă, ne considerăm o familie, chiar dacă ne 

ştim doar de câteva luni. De asemenea, în povestea aleasă de noi „Scrisori din ţările calde” de Marius Chivu este ilustrată viaţa 

unei familii în care tatăl este plecat în străinătate din cauza situaţiei financiare precare. Tatăl vorbea cu fiul său, Marius, prin 

intermediul scrisorilor care erau trimise la sute de mii de kilometri. Cu toate că tatăl se afla în Irak şi băiatul se afla acasă, 

alături de mama sa, în Râmnicu Vâlcea, cei doi comunicau frecvent şi îşi spuneu totul, tatăl promiţându-i că se va întoarce. 

Copilul îi spune tot ce se întâmplă în viața lui, despre notele pe care le ia şi îi amintește în mod constant cât de dor îi este, 

Marius comportându-se ca şi cum tatăl lui ar fi lângă el. Punând cap la cap aceste idei, am reuşit să alegem un nume potrivit 

grupei noastre cu care am deschis pagina de Facebook. 

Parte din proiect a constituit-o realizarea unui poster în care să se reflecte esențialul textului. Împreună, am rămas în sala de 

clasă dupa ore, pentru a ne pune toate ideile cap la cap. Am desenat două chipuri ce reprezintă personajele principale, Marius 

și tatăl său. Am împărțit posterul în două părți, pentru că am vrut să surprindem lumile celor două personaje. În partea din 

stânga se observă lumea băiatului. Acesta trăiește undeva la munte și este înconjurat de natură. El corespondează cu tatăl său 

și în același timp suferă că nu îl are alături, de aceea l-am reprezentat cu ochii în lacrimi. De cealaltă parte, tatăl său are 

aceeași figură tristă, dar încearcă să îl încurajeze și să-l înveselească prin scrierile sale, spunându-i că îi va aduce dulciuri și 

multe altele când se va întoarce, dacă va fi cuminte și va lua note mari la școală.  

Grupa noastră a ales să promoveze povestirea la copiii din clasa a VI-a a de la Școala Gimnazială Bogdan Vodă‟ din Rădăuți. Am 

avut o surpriza plăcută, deoarece elevii au fost extrem de cooperanți și implicați de-a lungul întregii ore. Am început prin o 

scurtă prezentare a echipei, după care le-am arătat pagina noastră de Facebook. Primul exercițiu propus copiilor a fost 

realizarea pe cont propriu a unei povestiri, pornind de la posterul nostru. Fiecare a avut câte o idee inedită, care se apropia 

mai mult sau mai puțin de textul propriu-zis. Spre exemplu, o elevă a crezut că personajele reprezentate în desen sunt frați 

care se regăsesc după ce au fost separați la naștere. Alt elev a fost de părere că relația lor este una admirabilă, având în 

vedere apropierea spirituală dintre cei doi, aflați la mii de kilometrii distanță. Ajutați de doamna profesoară Corina Coca, am 

avut ocazia să discutăm cu toți elevii din sala de clasă. Am știut că ne-am îndeplinit scopul atunci când primele mâini au început 

să se ridice sfioase și am fost întrebați care e titlul povestirii pe care o promovăm. Copiii ne-au promis că vor citi povestea, 

spunând ca discuția purtată cu noi i-a motivat. Putem afirma că activitatea a fost un succes. 
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Acest proiect a implicat elaborarea unor filmulețe. Prin aceste materiale noi am încercat să transmitem un mesaj puternic 

legat de iubirea dintre membrii unei familii aflațe la distanțe de mii de kilometri. Echipa noastră a dorit să scoată în evidență 

prin câteva vloguri ideea povestirii, astfel am încercat să transmitem percepția autorului asupra personajelor și totodată să 

aducem zâmbete pe chipurile privitorilor. Pentru a realiza aceste vloguri am urmat niște etape.  

Datorită acestui proiect, am avut oportunitatea de a afla mai multe lucruri despre Lecturiadă, despre modalitățile de 

promovare a unei cărți. Deși suntem o generație care nu poate trăi fără tehnologie, ne-am dat seama că nu-i ușor să folosești 

toate aceste mijloace dacă nu ai un scop precis și dacă vrei să realizezi materiale de calitate.  Pentru noi, partea cea mai 

grea a fost aceea legată de luarea deciziilor, pentru că, fiind cinci elevi, fiecare cu alte idei, a fost greu să alegem cea mai 

potrivită opţiune, întrucât, în majoritatea cazurilor toate ideile erau bune.  

Găsiți materialele noastre la adresa:   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103800817454044&set=a.102188530948606&type=3&source=11&referrer_

profile_id=100034723774354  
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Caută cititori pentru povestirea PĂDUREA VIE de Florin Bican 

 

 

 

 

 

„Când ți se spune că pădurea e vie, fii curajos și crede 

în fantezie!” 

 

Sandra Valentina Șerban: Salut! Noi suntem grupa 

”Călătoare în natură”, alcătuită din cinci colege și prietene, 

toate din clasa a IX-a C. În cadrul concursului „Lecturiada 

elevilor 2019”, am avut de promovat o povestire din 

antologia Mică istorie a unui secol mare și, după multe 

discuții, ne-am oprit asupra textului „Pădurea vie” de Florin 

Bican.  

Grupa noastră s-a format destul de ușor. Un avantaj uriaș a 

fost că majoritatea membrilor se cunoșteau înca din clasele 

primare, și chiar de la grădiniță. Ramona, Bianca și Lavinia 

au fost în aceeași grupă încă de la grădiniță si sunt din 

Bădeuți, Sandra e de la Milișăuți, iar Andreea e de la Iaslovăți. Pâna acum, grupa a funcționat perfect pentru că avem aceeași 

viziune asupra proiectului și vrem toate să iasă bine.  

Motivul pentru care am ales textul? În urma lecturii întregii antologii, am decis că această povestire este cea mai adecvată 

deoarece, pe lângă faptul că are o latură jucăușă, mai are elemente care descriu cum erau percepute lumea și oamenii ieșiți din 

tipare din vremea regimului de acum 80 de ani. Incipitul textului surprinde un inspector mustrând o învățătoare pentru că le-ar 

fi zis elevilor ei că arborii pot gândi, pot mânca și se pot deplasa, aproape ca oamenii. Acest prim fragment al textului ni s-a 
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părut, tuturor celor din grupă, cel mai interesant. Ne-am gândit și am tras concluzia că întotdeauna cei din fruntea statului se 

simt amenințați când întâlnesc oameni cu mintea deschisă, care cred în fantezie, deoarece aceștia reprezintă un pericol pentru 

ei. Exact același lucru s-a întâmplat și în cazul învățătoarei încuraja fantezia elevilor ei. Povestirea continuă cu aventura a doi 

băieți care, după cele auzite, au vrut să vadă într-adevăr dacă copacii prind viață. Urcați amândoi într-un dud, încet-încet au 

alunecă în lumea viselor, iar toată pădurea prinde viață. 

După alegerea textului, a urmat realizarea posterului. Aici am întâlnit primele dificultăți. Am refăcut posterul de trei ori. 

Prima încercare nu a fost reușită, căci era prea simplu și prea banal, deci ne-am decis să-l facem a doua oară. A doua încercare 

a fost mult mai bună și am hotărât că aceasta va fi ultima formă a posterului. Însă, în urma unui „eveniment nefericit”, 

posterul a fost pierdut și am fost nevoite să-l facem pentru a treia oară. Deși al doilea a fost extrem de frumos, al treilea ni 

s-a părut cel mai potrivit. Pe poster se poate observa un copac zâmbind (un dud, mai precis), cu doi băieței urcați în el, iar 

alături sloganul: „Când ți se spune că pădurea e vie, fii curajos și crede în fantezie!”. Acest enunț face referire exact la primul 

fragment din text, în care învățătoarea e mustrată de inspector. Prin sloganul nostru, îi încurajăm pe toți să creadă în visele și 

fanteziile lor, să nu renunțe la ele doar pentru că unii oameni din jurul lor se simt amenințați de faptul că au capacitatea să 

gândească pentru ei și să nu se lase conduși de persoane fără conștiință.  

Următorul pas în promovarea cărții a fost realizarea unui jurnal metacognitiv sub forma de vloguri. Am făcut patru în total. 

Primul a fost cel mai greu de făcut, având în vedere că era prima întâlnire oficială a grupei noastre în cadrul proiectului; 

adevărul fiind spus, ne-am cam prostit și nu ne puteam concentra. Într-un final, am reușit să facem măcar „introducerea” 

primului vlog într-un interval de cel mult 10 minute. Am explicat cum și de ce ne-am format grupa în felul acesta. Deoarece nu 

terminasem de filmat tot la școală, urma să filmam restul fiecare acasă. Am decis, ca să facem haz, să folosim filtre de pe 

Snapchat pentru că, dacă tot foloseam tehnologia să ne realizăm proiectul, de ce să nu adăugăm și un strop de originalitate? A 

urmat al doilea episod și, trebuie să recunoaștem, am fost mai serioase, căci acum știam cu ce avem de-a face. Ne-am 

organizat mai bine, reușind să filmăm mai mult într-o jumătate de oră decât reușisem cu o săptămână în urmă într-o oră. Acest 

vlog a fost preferatul nostru. De data aceasta, trebuia să prezentăm povestea aleasă și să motivăm de ce am ales-o. Din nou, 

am ales să o facem într-un mod inedit. Sandra, învelindu-se în propria haină, a intrat în rolul dudului fiindcă este cea mai înaltă 

dintre toate. Încetul cu încetul, ideea se contura, și astfel, Ramona a jucat rolul domnișoarei Steliana, Bianca și Andreea au 

preluat rolurile băiețeilor, iar Lavinia era naratorul. Am filmat cu rândul și chiar a ieșit ceva foarte amuzant. Am recreat a 

doua scenă a povestirii, cea în care băieții se urcă în dud și o cheamă și pe doamna lor învățătoare să li se alăture, cea care i-a 

încurajat în prima fază să creadă în fantezie, spunându-le că copacii se pot mișca și pot gândi. Ca o notă de încurajare, la 
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sfârșitul vlogului am întrerupt brusc sceneta, în speranța că astfel le vom stârni curiozitatea celor care vizionează videoclipul 

și vor fi motivați să citească povestirea. Al treilea vlog explică modul în care am realizat posterul. Lavinia a venit cu ideile 

pentru poster căci, după vorbele ei, „nu e o persoană prea talentată la desen”. Andreea a realizat partea vizuală, desenând și 

pictând în mare parte tot posterul. Bianca a compus sloganul, care se potrivește exact cu esența textului: „Când ți se spune că 

pădurea e vie, fii curajos și crede în fantezie!”. Ramona a intervenit și a adăugat detaliile posterului, facându-l mai atractiv. A 

îmbunatățit aspectul sloganului și al titlului, așezându-le în pagină, astfel încât să iasă în evidență. 

În sfârșit, a venit și vremea să vizităm copiii de la Școala Gimnazială Milișăuți, locul în care a făcut Sandra școala. Era o zi de 

luni, mai precis, 18 martie. Am avut un plan de urmat, propus de doamna noastră profesoară. Am fost primiți de doamna 

Adriana Marciuc și de elevii clasei a IV-a. Am comunicat elevilor care este misiunea noastră și am continuat prin a-i întreba ce 

cred ei despre text, despre vlogurile noastre, despre poster și slogan. Titlul textului este destul de previzibil, deci 

majoritatea răspunsurilor la întrebarea „Despre ce crezi că este vorba în text?” erau destul de asemănătoare și preziceau cu 

exactitate ce se petrecea în text. Asta i-a ajutat să analizeze mai ușor desenele de pe poster. Au fost însă unele idei mai 

interesante și deosebite. Referitor la modul în care am realizat noi activitatea, ne-am împărțit sarcinile în mod egal și așa 

totul a părut echilibrat. Lavinia a fost cea care a interacționat cel mai mult cu copiii, căci are o energie specială și am 

considerat că i se potrivește ei rolul acesta cel mai bine. Întocmai așteptărilor noastre, vlogurile i-au amuzat pe copii foarte 

tare, mai ales filtrele de Snapchat și mini-sceneta realizată de noi. Ne-am dat seama că, încorporând un element imatur, cum 

ar fi, în cazul nostru, costumarea în dud și cățăratul uneia în spatele celeilalte, vom atrage mai mult elevii și îi va trezi din 

amorțeală. La sfârșitul activității, le-am dat numele paginii noastre de Facebook și, ca „temă acasă”, le-am dat de citit textul 

(pe care l-am scanat înainte) și i-am rugat să-și lase impresiile la comentarii pe pagina noastră. În mare, toți au fost foarte 

activi și considerăm că activitatea noastră a avut un mare succes. Sperăm că, în modul acesta, i-am determinat pe elevii clasei 

a VI-a să citească mai mult și, desigur, să îndrăznească să creada în fantezie. Chiar a doua zi, am văzut deja elevi care au lăsat 

comentarii și chiar am fost plăcut surprinse de feedback-ul primit. Copiii au înțeles că fantezia reprezintă o parte importantă 

în formarea unui copil și, din moment ce îi interzici acest lucru, e ca și cum i-ai lua libertatea și i-ai pune copilăria într-o cușcă. 

Al patrulea și ultimul vlog a constat în rezumarea activității de promovare și efectul asupra publicului. Am inclus și fragmente 

din impresiile copiilor, impresiile noastre și filmări și poze de la vizita de la școală. Toate vlogurile au fost editate de Lavinia și 

de Bianca. «Eu cred că autorul a vrut să facă cititorii să creadă în fantezie și să fie visători, deoarece este printre cele mai 

importante lucruri în viață. Prin plecarea copacilor cu tot cu copii înțeleg magia naturii și reacția acestora în fața răutăților 

oamenilor.» (Nicol Nico, clasa a VI-a) 
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Acest articol este ultima etapă a promovării textului „Pădurea vie” de Florin Bican din antologia „O istorie mică al unui secol 

mare”. Realizarea vlogurilor, desenarea posterului, vizita la Școala Gimnazială Milișăuți și articolul... toate acestea au 

contribuit nu numai la promovarea textului nostru, ci și la apropierea membrilor grupului nostru. O activitate de acest gen, 

care ne scoate din ritmul orelor obișnuite de limba română, este într-adevăr, ca o gură de aer proaspăt.  

Materialele noastre le puteți găsi la adresa  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=105796950582990&set=a.105796967249655&type=3&source=11&referrer_

profile_id=100034580560032  
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Caută cititori pentru TEORIA APROPIERII de Bogdan Răileanu 

 

 

 

 

 

„Omul trebuie să caute imposibilul și să-l facă posibil!” 

 

Miruna Susnovici: Concursul național „Lecturiada elevilor”, 

aflat la cea de a zecea ediție, a propus în acest an elevilor 

din toată țara, implicarea într-un digiproiect de 

promovare a volumului  „Mică istorie a unui secol mare”. 

Promovarea volumului nu a presupus numai muncă 

individuală, așadar elevii au avut posibilitatea de a lucra în 

grupe. Numărul de coechipieri a fost unul relativ mic, în 

jur de patru-cinci elevi. Particularizând, grupa noastră a 

fost constituită din cinci membrii, anume: Andreea, 

Miruna, Ionuț, Ciprian și Lucian. Nu a fost greu să ne 

formăm grupa, deoarece noi suntem prieteni buni și stăm 

zilnic împreună. Fetele sunt cele care au coordonat activitatea grupei și care au împărțit sarcinile fiecărui membru în funcție 

de atuurile proprii. Deși băieții au fost puțin neserioși inițial, pe parcurs au început să-și ia sarcinile în serios.  

Prima cerință pe care a trebuit să o îndeplinim a fost aceea de a alege un nume, un slogan, respectiv o poveste din volum care 

să ne reprezinte grupa. Nu a fost ușor să facem aceste alegeri, însă, în final, am luat decizia ca numele grupei să fie 

„Porumbarii magici”, sloganul, „Omul trebuie să caute imposibilul și să-l facă posibil”, iar povestea reprezentativă, „Teoria 

apropierii” de Bogdan Răileanu. De ce acest text?  Vom începe prin a vă spune că ceea ce ne-a atras cel mai mult la această 

povestire a fost titlul. Oare ce ar putea sugera „Teoria apropierii”? Singurul lucru care ne-a venit în minte atunci, a fost o 
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relație de iubire între două persoane. În raport cu titlul, povestea are un subiect interesant pentru vârsta noastră și, în 

același timp, conturează aspecte ale realității comuniste, precum trimiterea elevilor la muncă agricolă, dar și aspecte din ziua 

de azi, precum relațiile dintre profesori și elevi. Textul surprinde un episod din viața unui adolescent care se îndrăgostește de 

o colegă de clasă, dar află ulterior că aceasta are o relație cu unul dintre profesorii lor. Datorită faptului că punctul culminant 

al povestirii are loc într-un lan de porumb (momentul în care adolescentul descoperă relația dintre colega sa și profesor), noi 

am ales să ne numim „porumbari” asemenea elevilor comuniști din acea perioadă care practicau această muncă; iar pentru a da 

un aer aparte, am adăugat adjectivul „magici” care conferă un oarecare mister. Sloganul grupei are de asemenea legătură cu 

textul, iar prin acesta noi dorim să subliniem faptul că nu trebuie să ne dăm bătuți niciodată. Dacă ne dorim cu adevărat ceva 

și avem voință, atunci nimeni nu ne poate împiedica să obținem acel ceva. 

Al doilea pas a fost crearea paginii de Facebook. Aceasta a fost sarcina băieților. În poza de profil am apărut toți cinci, pentru 

a fi mai ușor recunoscuți, iar numele paginii să corespundă cu numele grupei. Prima postare a fost vlogul de prezentare a 

proiectului. În montajul video apărem toți membrii grupei, în secvențe de câteva secunde. În acest clip am vorbit despre volum, 

despre concursul în care ne-am implicat și despre cum ne-am format echipa. Următoarea sarcină a fost realizarea unui poster 

care să reprezinte povestea noastră. De poster s-au ocupat fetele, deoarece acestea au abilități la desen. Posterul conține mai 

multe scene ale poveștii, precum cea din lanul de porumb sau cea din autobuzul școlii. Mai târziu ne-am decis să-l folosim ca 

fotografie de copertă a paginii. 

Cea mai interesantă parte a proiectului, dar și cea mai provocatoare, a fost aceea în care am promovat volumul în școli. Această 

promovare a presupus ca fiecare grup să meargă la o școală din zonă și să prezinte volumul, respectiv povestea, unei clase de 

elevi cu scopul de a-i face pe aceștia să citească. Pentru că majoritatea membrilor din grupa noastră au frecventat Școala 

Gimnazială Milișăuți, am decis să ne desfășurăm activitatea acolo. Am prezentat volumul unei clase de a VIII-a, iar acest lucru 

ne-a avantajat, deoarece elevii sunt mai apropiați de vârsta noastră  și a fost ușor să comunicăm cu ei. Deși au fost timizi la 

început, pe parcurs nu au ezitat să ne pună întrebări legate de proiect și de grupa noastră. O întrebare pe care am apreciat-o, 

a fost cea din partea unei eleve : „De ce vă numiți Porumbarii magici?”. Am observat și noi că aceasta denumire poate ridica 

semne de întrebare atunci când nu cunoști textul și nu poți face o legătură cu el. Explicația pe care i-am dat-o a fost puțin 

diferită față de așteptările ei, deoarece mulți copii au crezut că porumbarii au legătură cu porumbeii. Pentru a face 

activitatea mai interesantă, le-am prezentat elevilor pagina noastră de Facebook. Știind că aceștia vor dori  să citească  

povestea, am scanat-o cu câteva zile înainte și am postat-o pe pagină. În acest mod, elevii au avut posibilitatea să citească 
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povestea acasă și să ne poată oferi un feedback. Spre finalul activității le-am împărțit semne de carte realizate manual de 

fete. Acestea erau colorate și aveau scrise în mijloc sloganul grupei.  

Despre cum s-a desfășurat activitatea noastră am vorbit în cel de-al patrulea vlog. Ei bine, aceasta nu a decurs în întregime 

conform așteptărilor  noastre, deoarece a fost prima noastră prezentare, iar publicul nu mai era alcătuit din colegii de clasă. 

Am avut emoții, mai ales la început, dar acestea au dispărut pe măsură ce ne apropiam de final. Pentru ca prezentarea noastră 

să decurgă  fluent, ne-am împărțit sarcinile de lucru. Activitatea a fost coordonata de Miruna, Andreea și Ciprian, în timp ce 

Ionuț s-a ocupat de pagina de Facebook și de conexiunea laptopului la videoproiector, iar Lucian a realizat fotografiile. Deși în 

unele momente ne-am încurcat puțin, acest lucru nu s-a observat, întrucât ne-am ajutat unul pe celălalt ca să nu se creeze 

momente stânjenitoare. Am fost îngrijorați inițial, dar această stare s-a schimbat imediat ce elevii au început să ne aplaude. 

În acest mod am realizat că munca ne-a fost apreciată, că prezentarea a decurs bine, în ciuda faptului că nu a fost conformă 

planului nostru, iar noi am plecat de acolo fericiți, cu zâmbetul pe buze. Efectul asupra elevilor a fost cel așteptat de noi, 

deoarece știm că tineretul de azi preferă tehnologia. Pentru a confirma aceasta, așteptăm și primim în continuare recenzii din 

partea copiilor. 

Toate aceste activități, cerințe, sarcini, au constituit proiectul de promovare al volumului „Mica istorie a unui secol mare”. 

Participând la acest proiect, ne-am dezvoltat cunoștințele culturale și în același timp ne-am îmbunătățit calitățile de 

comunicare și exprimare. Am învățat să lucrăm în echipă, să ne motivăm alegerile și să ni le susținem. Acest proiect a venit cu 

aspectele sale pozitive și negative. Am avut oportunitatea de a experimenta prima noastră  prezentare orală în fața unui public 

nou, necunoscut. Considerăm că este foarte important să ai capacitatea de a vorbi liber în fața unei audiențe. De asemenea, am 

învățat să vorbim în fața camerei prin intermediul vlogurilor. Suntem de părere că principalul aspect negativ îl constituie 

derularea proiectului pe o perioadă destul de lungă. Acest proiect presupune multă muncă și implicare din partea elevilor. În 

același timp, materialele realizate trebuie să fie de calitate, iar acest aspect necesită timp. Cu toate acestea, noi ne-am 

îndeplinit  sarcinile cu cea mai mare seriozitate și le-am împărțit în așa fel, încât fiecare membru să aibă timp să le realizeze, 

fără a-i influența  pregătirea pentru școală.  

Adresa la care ne puteți găsi:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=108927926933108&set=a.108927953599772&type=3&source=11&referrer_

profile_id=100034477036197  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=108927926933108&set=a.108927953599772&type=3&source=11&referrer_profile_id=100034477036197
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=108927926933108&set=a.108927953599772&type=3&source=11&referrer_profile_id=100034477036197
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Căutăm cititori pentru LAMENTO PENTRU PELICAN AZURIU de Victoria Pătraşcu 

 

 

 

 

 

TreCeViFo-rul Anilor 

 

Cosmin Țugui: 13 februarie 2019 – în ultima 

pauză așteptam cam temători ora de limba 

română deoarece aveam de pregătit opera „O 

scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale cu 

rezumat, analiză de text − lucruri noi și grele. 

Dar de data aceasta doamna profesoară ne-a 

invitat „să stăm de vorbă fără catalog”. Nimeni 

nu avea însă să ghicească ce avea să urmeze. 

Doamna a început să ne prezinte o carte, „Mică 

istorie a unui secol mare”, care vorbea despre 

secolul al XX-lea în România, împreună cu provocarea de a realiza o campanie de promovare pe grupe, prin diverse metode 

social media, a volumului, aprofundând conținutul uneia dintre cele douăzeci de povestiri.  

Așadar, ne-am împărțit pe parcursul orei în șase grupe, iar în scurt timp s-a cristalizat și echipa noastră: Cosmin, Melisa, 

Angelica, Ștefan și Alexandra. Ideile au început să curgă, primul pas fiind crearea unui grup pe Whatsapp. Ne-am gândit să ne 

documentăm mai bine în privința unor strategii de promovare a unei cărți de către niște simpli cititori, așa că tot internetul 

ne-a fost cel mai bun prieten. Mare lucru nu ne-a sărit în ochi, cu excepția posibilității de a crea un domeniu web propriu, o 

variantă demnă de luat în considerare, în comparație cu o simplă pagină de facebook. Ne-am îndreptat așadar asupra 
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wordpress.com, însă parcă scânteia care să declanșeze ideea de la care să pornim ne lipsea. În acele momente rula la televizor 

o emisiune despre creșterea și scăderea la bursă a unor brand-uri renumite. Atunci am înțeles că de așa ceva avem nevoie și 

noi, nu de o listare la BVB, ci de un brand puternic care să ne reprezinte. Cartea avea temă istorică și, disecând acest fapt, ne-

am gândit la ce folos ar putea aduce istoria, dacă nu la crearea unui viitor mai bun. Așa au luat naștere Cercetătorii trecutului. 
Fondatorii Viitorului. Numele era bun, doar că era cam lung. Omul de rând, care intră accidental în contact cu un proiect, nu va 

reține povești, ci doar ceva extrem de simplu. Astfel am ajuns la metafora TreCeViFo-rul Anilor formată din primele două 

(trei) litere ale fiecărui cuvânt din tilul nostru general – TREcutului, CErcetători, VIitorului, FOndatori –, care subliniază 

trecerea inevitabilă și ireversibilă a timpului. Așadar, noi, cinci elevi de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți, 

ne-am permis cu această ocazie să ne luăm titlul de „Cercetători ai trecutului”, atributul nostru referindu-se la a studia cum a 

trecut și „trece viforul anilor”, putând astfel la final să ne numim „fondatori ai viitorului”. Orice brand este incomplet fără un 

logo. Și ce ar defini cel mai bine curgerea timpului, decât un ceas?! Sensul ceasului nostru este, însă, invers celor normale. 

Vrem să vă invităm la un scurt moment de meditație, referitor la faptul că între generația tânără din prezent și generația  

celor care au îndeplinit la 1918 visul de veacuri al românilor prin constituirea statului național român unitar stă o perioadă care 

a schimbat fața României, perioada comunistă.  

Așadar, cu o identitate bine definită, am trecut la a doua provocare, noi având de ales din volumul pe care l-am citit integral, o 

povestire cu care rezonăm cel mai bine, ca grupă. Nu a fost prea complicat să ne aplecăm asupra textului Victoriei Pătrașcu, 

„Lamento pentru pelican azuriu”, întrucât procurorul întruchipa întocmai un contraexemplu a ceea ce promovam, o întâmplare 

din care cu toții aveam câte ceva de învățat. Ana Damian, victimă a Mineriadei, dăduse peste o persoană care trebuia să-i facă 

dreptate, însă care nu avea deloc habar de ce se întâmplase cu adevărat pe 13-15 iunie 1990, astfel încât îi impune redactarea 

unei declarații șablon. Povestea subliniază de asemenea, printr-o notă tristă, inclusiv faptul că, la treizeci de ani de la căderea 

regimului totalitar comunist, sensul ceasului după care se învârte România nu a revenit pe deplin la normal. 

În paralel cu documemtarea propriu-zisă, nu trebuia uitat nicio secundă că promovarea cărții se realiza prin metode mass-

media, așa că întreaga noastră activitate până în acel moment este relativ concentrată în primele două videoclipuri (vloguri) 

postate de noi ca parte a jurnalului metacognitiv, atât pe pe pagina de facebook a grupei – Cercetătorii trecutului. Fondatorii 

viitorului –, cât și pe site-ul nostru dedicat – treceviforulanilor.wordpress.com –. Primul vlog vorbește despre gândurile 

fiecăruia dintre membrii grupei la începutul acestui proiect, iar al doilea este dedicat exclusiv conținutului cărții „Mică istorie 

a unui secol mare”, prezentând câteva informații despre unele povești din cadrul acesteia, împreună cu o scurtă justificare a 

alegerii făcute de fiecare membru. 
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Activitatea, ca întreg, se dorea a fi altfel față de ceea ce eram obișnuți să facem zilnic, lăsând totodată fiecărei grupe și 

posibilitatea de a-și pune cu adevărat amprenta în aceste sarcini de lucru. Așa a fost și în cadrul celei de-a treia probe, care 

prevedea realizarea unui poster în format mare, ce avea să reflecte, dintr-o privire conținutul textului nostru, „Lamento 

pentru pelican azuriu”. Prin realizarea afișului, am decis să lansăm o provocare și fanilor (urmăritorilor) noștri, îndemnându-i 

„să învețe din trecut, să trăiască, să fie ancorați în prezent, iar cu pași mărunți și bine calculați să creeze un viitor mai bun”. 

În cadrul posterului se poate observa, la o privire mai atentă, maniera cronologică de prezentare a evenimentelor, în partea de 

sus fiind prezentate primele momente (sosirea minerilor la București utilizând trenul), evoluând până în zona din stânga jos, 

unde este reprezentată artistic declarația fetei. Puntea materială dintre momentul tragediei și prezentul, în care este depusă 

cea de-a șaptea declarație, stiloul Pelikan, este reprezentată și ea exact lângă motto-ul nostru, lăsând a se crede tocmai 

faptul că am utilizat acest instrument pentru a-l scrie. 

Partea care trebuia să desăvârșească întreaga noastră activitate era prezentarea, în cadrul unei ore de curs, unor elevi 

de gimnaziu, a poveștii alese de noi, misiunea noastră fiind aceea de a-i convinge să citească integral cartea. Grupa noastră a 

fost delegată la Școala Gimnazială Regina Elisabeta din Rădăuți (26 martie 2019), o parte dintre membri dorind a realiza 

anterior și o activitate la Școala Gimnazială din Vicovu de Jos. Pentru organizarea unei lecții „altfel” cât mai reușite, Cosmin 

Țugui s-a ocupat de redactarea unui desfășurător al orei, structurat pe două mari părți: cea literară (prezentarea interactivă 

a textului Victoriei Pătrașcu) și cea istorică (un scurt periplu prin istoria modernă a românilor, pornind de la fenomenul 

pașoptist și încheind cu exercițiul de expunere a opiniei privind atingerea scopului revoluției din 1989). În cadrul primei părți, 

elevii au fost invitați să participe la un concurs format din trei probe, al cărui rezultat final era descoperirea acțiunii textului 

„Lamento pentru pelican azuriu”. În cadrul primei probe, le-am lansat elevilor o provocare, și anume, de a-și exprima opinia 

privind la ce ar putea conține textul, utilizând ca suport titlul acestuia și două imagini reprezentative. În cadrul celui de-al 

doilea exercițiu, am plusat, oferindu-le numele personajelor participante la acțiune (Ana Damian și prietenii ei: Mihai, Maria și 

Virgil) și cinci termeni reprezentativi pentru conținut (Declarație/Plângere, Eveniment postdecembrist violent, Procuror, 

Nepăsarea/Incompetența din prezent, Adevărul vs. Impunerea a ceea ce se dorește a fi unicul adevăr).  În cea de-a doua 

parte a activității elevii  au fost invitați la o lecție interactivă de istorie. Printre obiectivele trasate în cadrul acestei discuții 

se numărau și cunoașterea momentelor istorice în care s-au produs și celelalte unificări ale teritoriului carpato-danubiano-

pontic, anterioare Marii Uniri, rememorarea evenimentelor care au precedat realizarea Unirii, prezentarea evoluției Partidului 

Comunist în România, în perioada interbelică, cumulată cu argumentarea prin două evenimente istorice a instalării abuzive a 

regimului comunist în România. Ultima referire trebuia să corespundă evenimentului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, realizând 
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astfel legătura cu conținutul operei. Ca o privire de ansamblu, lecția desfășurată de noi a fost un real succes, elevii fiind 

nesperat de comunicativi și deschiși către jocurile pe care le-am propus. Ca temă pentru acasă, le-am propus să răspundă la un 

chestionar pe site-ul nostru (https://treceviforulanilor.wordpress.com/ - pagina Home) alcătuit dintr-o serie de întrebări 

care pun la încercare, atât atenția lor la activitate, cât și viziunea lor asupra conținutului prezentat. 

În strânsă legătură cu nucleul proiectului reprezentat de cartea Mică istorie a unui secol mare, grupa noastră a hotărât să 

demareze o campanie numită Pastila de istorie, venită în sprijinul înțelegerii conținutului cărții. „Mica istorie” prezintă istoria 

omului de rând, a familiilor văzute în permanență ca miezul, centrul societății, însă pentru ca aceasta să-și atingă scopul, 

trebuie ancorată în „Marea istorie” ce cuprinde, printre altele, faptele care au jucat un rol decisiv în viața acestor familii. 

Pastila de istorie se vrea a fi un remediu pentru aceia care nu cunosc sau au fost informați greșit în legătură cu aceste fapte 

istorice, fiindcă după cum spune și motto-ul rubricii, „Istoria este cartea de vizită a viitorului”. Alte detalii despre această 

campanie puteți găsi pe site-ul nostru, la rubrica dedicată –  treceviforulanilor.wordpress.com/pastila-de-istorie/. 

Ce a însemnat pentru noi acest proiect? Este greu să rezumăm în doar câteva cuvinte. Ce dorim însă să spunem este faptul că 

prin metodele sale promovează o serie de valori ce lipsesc în mare măsură din structura învățământului românesc: 

multidisciplinaritatea, punerea în valoare a unor informații anterior dobândite în contexte noi, dezvoltarea unor abilități 

speciale de lucru în echipă, pregătirea pentru viață... 

P.S. Elevii participanți și profesorii de la Școala Regina Elisabeta au citit povestirea și ne-au scris pe blog, intervenții pe care 

le-am postat și pe pagina noastră de Facebook. Doamna Marcela Țugulea, profesor de istorie și director la această școală, a 

considerat că volumul este un excelent material didactic pentru ora de istorie, astfel că au fost comandate peste 100 de cărți 

pentru elevii de gimnaziu din școală.  

Vă mulțumim! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=100552117778174&set=a.100552137778172&type=3&source=11&referrer_

profile_id=100034701571236  
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