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Clubul de lectură

acestora, deschiderea elevilor spre lecturi ce nu 
sunt prevăzute în programa şcolară, încurajarea 
exprimării libere a impresiilor și trăirilor provo-
cate de lectură, transferarea frumosului receptat 
(din textele literare) în viaţa de toate zilele, în 
muncă şi în comportament.

 Competențele specifice presupun 
dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, 
de studiu individual și lectură, valorificarea 
calităților literare, estetice şi etice ale textelor, 
în procesul dezvoltării intelectuale, afective şi 
morale, lărgirea orizontului literar și cultural al 
elevilor, capacitatea de a valorifica, din perspec-
tivă proprie, mesajele textelor citite, elaborarea 
unor liste de lectură, dezvoltarea gândirii critice 
și a capacității de a înțelege conceptul de 
valoare.

 Valorificarea proiectului a constat în re-
alizarea de afişe, poze, prezentarea activităţilor 
pe site-ul liceului, prezentarea activităților în 
cadrul Consiliilor de Administrație, Consiliilor 
Profesorale, Comitetului Reprezentativ al 
Părinților și Consiliului Elevilor, realizarea de 
expoziţii cu materialele elevilor (creaţii literare, 
eseuri, desene, colaje, picturi, mesaje pro-lec-
tură).

 Rezultatele și produsele proiectului au 
fost mediatizate în revistele liceului și în publi-
cații cu profil cultural („Convorbiri literar-artis-
tice”, „Bucureștiul literar și artistic”). 

 Pe această cale, adresăm mulțumiri 
speciale dnei profesor Carmen Cojocaru, pentru 
implicarea deosebită în activitatea clubului de 
lectură „Cartea de nisip”, și ne exprimăm dorința 
de a continua colaborarea începută în 2019. 

 Clubul de lectură „Cartea de nisip” a fost 
înființat în anul școlar 2018-2019, în cadrul Cole-
giului Economic „Virgil Madgearu” din București, 
fiind coordonat de dna Inspector Mihaela 
Cîrstea, dna Director Roxana Carmen Ionescu, 
dna Director adjunct Dana Iliescu, dna profesor 
Andreea Matei, dna profesor Teodora Bentz și 
dna bibliotecar Mariana Vasile. Echipei coor-
donatoare i s-au alăturat în anul următor dnele 
profesor Mariana Șchiaua și Valentina Rădescu.

 Începând cu al treilea an de existență 
(2020-2021), clubul de lectură „Cartea de nisip” 
colaborează și desfășoară activități comune cu 
alte cluburi din licee bucureștene: Liceul Teoret-
ic „G. Călinescu”, Școala Comercială Superioară 
„N. Kretzulescu”, Colegiul Național „Grigore 
Moisil”, Colegiul Național „Elena Cuza”, Liceul cu 
Program Sportiv „Mircea Eliade”.

 Scopurile acestui proiect sunt: dezvol-
tarea competențelor de lectură, cultivarea în 
rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientiza-
rea de către aceştia a importanţei pe care o are 
lectura în construirea şi desăvârşirea personal-
ităţii lor, precum și receptarea lecturii ca model 
de conduită intelectuală.

 Printre obiectivele clubului de lectură 
se numără cultivarea şi dezvoltarea gustului 
pentru lectură, descoperirea elevilor talentaţi 
şi încurajarea aptitudinilor de creaţie literară a 
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Calendarul activităților 
în anul școlar 2020-2021

• întâlnire cu scriitorii Doina Ruști și Tudor Runcanu (16.11.2020) – lansarea cărților „Paturi  
oculte” (D. Ruști) și „Cuibul bufniței” (T. Runcanu);

• întâlnire cu scriitorul Alec Blenche (26.11.2020);

• discuție pe marginea cărților „Nostalgia”, de Mircea Cărtărescu și „Jurnalul unei fete greu de 
mulțumit”, de Jeni Acterian (10.12.2020);

• dezbaterea „Cartea favorită” (28.12.2020);

• Ziua Culturii Naționale (15.01.2021) – invitat: scriitoarea Olivia Rusu

• dezbaterea „Traduttore – Traditore” (11.02.2021) – invitat: traducătoarea Alunița Voiculescu;

• discuție pe marginea cărților „Mândrie și prejudecată”, de Jane Austen,

și „Invitația la vals”, de Mihail Drumeș (4.03.2021);

• Ziua Internațională a Poeziei (21 martie) - întâlnire cu scriitoarea Carmen Secere (18.03.2021);

• profil de scriitor: T. O. Bobe (8.04.2021);

• întâlnire cu actorul Ștefan Huluba (Teatrul „G. Bacovia” – Bacău) – 22.04.2021;

• ședința finală – discutarea rezultatelor proiectului și înmânarea diplomelor (29.06.2021). 
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ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORII DOINA RUȘTI ȘI TUDOR 
RUNCANU – 16 noiembrie 2020

 Lansarea cărților „Paturi oculte” de Doina 
Ruști și „Cuibul bufniței” de Tudor Runcanu

 „Prin această ședință a grupului, am avut 
ocazia sa particip pentru prima oară la o lansare de 
carte. Sper să devină un obicei participarea mea 
la astfel de evenimente, pentru că am fost plăcut 
impresionată de părerile oamenilor și de discuțiile 
pe marginea cărții. Mi-a plăcut foarte mult că totul 
a decurs natural, întrebările au fost interesante și am 
aflat informații noi privind scrierea unei cărți, inclusiv 
finisarea acesteia (cum și când se alege un titlu).”   
            (Androne Teodora)

 „Întâlnirea cu cei doi scriitori contemporani a 
reprezentat una dintre cele mai frumoase experiențe 
online trăite până acum. 

 Chiar dacă nu am fost lângă ei, modul destins 
în care răspundeau la întrebări și ofereau sfaturi 
tinerilor scriitori a făcut să pară că suntem în aceeași 
încăpere și discutăm față în față. 

 La finalul întâlnirii m-am simțit ascultată și 
inspirată să mă reapuc de scrierile mele, dar de data 
aceasta cu o altă viziune. Aștept cu nerăbdare ur-
mătoarea lansare de carte.” 

    (Constantinescu Daria)

Activități
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DEZBATEREA „TRADUTTORE – TRADITORE”,

 – 11 februarie 2021

INVITAT: ALUNIȚA VOICULESCU, traducător, filolog, 
blogger

 „Doamna traducătoare ne-a vorbit pe limba 
noastră, astfel încât să înțelegem cu ușurință. Din 
punctul meu de vedere, postul de traducător este 
interesant și important, pentru că dacă traduci greșit 
un cuvânt, nu mai înțelege nimeni textul. Aș fi vrut 
să știu numele cărții despre vrăji și alchimie, pe care 
a spus dna traducător că o are în pregătire și care va 
fi publicată în curând.”               
            (Ghiță Ana Bianca)

 „Mi-a făcut mare plăcere să iau parte la 
această întâlnire! Am descoperit lucruri noi cu privire 
la traducerea cărților și, sinceră să fiu, mi-ar plăcea să 
traduc pe viitor o carte. Mi-a plăcut tare mult modul 
în care ne-a vorbit dna Alunița Voiculescu! Vă mulțu-
mesc mult pentru această oportunitate.” 

                                                  (Ghiurțu Alexandra)
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ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORUL ALEC BLENCHE

 – 26 noiembrie 2020

 „Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea cu Alec 
Blenche. Am citit pe fața dumnealui pasiunea pentru 
meseria pe care o are și dragostea sa pentru scris. 
M-a impresionat foarte mult faptul că atunci când 
domnului Blenche îi vine inspirația, stă chiar și 
noaptea târziu să pună pe foaie ideile și sentimen-
tele pe care le are. Alec Blenche este un om foarte 
special, care face totul din pură pasiune.” 

(Păun Maria Corina)

 „Mi-a plăcut întâlnirea cu Alec Blenche 
pentru că mi-a readus aminte frumuseţea copilăriei. 
Îmi place faptul că scriitorii ne răspund la întrebări, 
iar prin asta pot să aflu mai multe despre viaţa unui 
autor şi să dobândesc noi cunoştinţe.

 De asemenea, îmi doresc ca, pe viitor, să par-
ticip la tot mai multe întâlniri cu scriitorii deoarece le 
consider benefice.” 

              (Pițigoi Ștefania Claudia)

 „Mi s-a părut foarte interesant modul în care 
dl Alec Blenche își creează firul narativ al poveștilor, 
personajele și cum reușește să învețe copiii câte 
o lecție importantă cu fiecare poveste pe care o 
creează. De asemenea, am fost foarte impresioantă 
de numărul mare de povești pe care le-a publicat 
într-un timp foarte scurt. 

 Mi-aș dori să mai existe în viitor o întâlnire în 
care dl Alec Blenche să continue să ne împărtășească 
câte puțin din magia copilăriei.”

         (Ioan Miriam Miruna)



Unități școlare implicate:

Colegiului Economic „Virgil Madgearu” 

Liceul Teoretic „G. Călinescu”, 

Școala Comercială Superioară „N. Kretzulescu”, 

Colegiul Național „Grigore Moisil”, 

Colegiul Național „Elena Cuza”, 

Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”

E-mail

clubdelectura.carteadenisip@gmail.com


