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Școala  Gimnazială  „Mihai  Vodă”  din  comuna  Mihai  Viteazu  găzduieşte  un  CDI             

(Centru  de  documentare  și  informare)  care  face  posibilă  organizarea  de  activităţi  culturale              

şi  proiecte  ce  antrenează  atât  comunitatea  educaţională,  cât  şi  cea  locală.  Un  astfel  de                
proiect,  cu  o  continuitate  mai  mare  de  5  ani,  este  proiectul  cultural  intitulat  „Sărbătoarea                

culturii  în  CDI”,  un  proiect  care  identifică  marile  evenimente  culturale  ce  au  în  comun                
CARTEA  ca  obiect  cultural:  „Ziua  mondială  a  bibliotecilor  şcolare  -  22  octombrie”,  „Ziua               

mondială  a  scriitorului  -  3  martie”,  „Ziua  mondială  a  cărţii  şi  a  dreptului  de  autor  –  23                   

aprilie”.   
Activitatea  intitulată  „Cărţi  despre  cărţi”  face  parte  din  cadrul  proiectului  prezentat             

mai  sus  şi  s-a  desfăşurat  de  Ziua  mondială  a  cărţii  şi  a  dreptului  de  autor,  23  aprilie.                   
Pornind  de  la  citatul  lui  Umberto  Eco:  „Cărţile  vorbesc  întotdeauna  despre  alte  cărţi”,  am                

identificat  acele  cărţi  al  căror  conţinut  omagiază  CARTEA,  LECTURA,  atribuindu-le            

valoarea  pe  care  o  merită.  Scopul  activităţii  a  fost  de   a  le  forma  elevilor  o  cultură  a  cărţii,  de                     
a-i  responsabiliza  în  ceea  ce  priveşte  păstrarea  cărţilor  şi  de  înţelegere  a  propietăţii               

intelectuale,  de  a-i  iniţia  în  cercetare  documentară  obişnuindu-i  să  întocmească  o             

bibliografie  adnotată  şi  de  a  le  stimula  creativitatea   prin  redactarea  unor  lucrări  literare  cu                
temă  dată.  Activitatea  a  implicat  un  număr  mare  de  elevi,  urmărind  să  le  consolideze                

cunoștințele  și  să  le  ofere  noi  informații  necesare  dezvoltării  lor  intelectuale,  să-i  deprindă               
pe  elevi  cu  tehnica  muncii  intelectuale  și  cu  valoarea  formativă  a  activităților  culturale.               

Elevii  din  ciclul  gimnazial  sunt  cei  care  încep  să  înțeleagă  rolul  și  importanța  bibliotecilor                

școlare  în  devenirea  lor  ca  adulți,  de  aceea  implicarea  lor  în  activități  ce  valorifică  la  maxim                  
cartea  ca  obiect  cultural  i-a  ajutat  să-și  îmbogățească  orizontul  cultural  și  să  aprecieze               
activitatea   instituților   culturale.     

Activitatea  s-a  desfăşurat  în  mai  multe  etape,  activitatea  finală  având  loc  de  Ziua               
cărţii,  pentru  a  omagia  cum  se  cuvine  acest  obiect  cultural  de  valoare  inestimabilă.  Orice                



nouă  activitate  a  CDI-ului  le  este  prezentată  elevilor  prin  intermediul  unui  poster  (Anexa  1)                
afişat  la  intrarea  în  CDI,  oferindu-le  informaţia  necesară  pentru  a  se  decide  să  participe                

voluntar,  prin  înscriere.  După  exprimarea  dorinţelor  de  participare  şi  înscrierea  unui  număr              
suficient  de  elevi  pentru  a  desfăşura  activitatea  în  spaţiul  de  lucru  în  echipă  a  CDI-ului,  a                  

avut  loc  o  prezentare  a  activităţii,  a  scopului  acesteia,  a  listei  bibliografice  propuse  pentru                

lecturare  (listă  realizată  prin  contribuţia  elevilor  înscrişi),  a  produselor  finale  (Anexa  2)  ce               
vor  fi  realizate  de  către  elevi.  Astfel,  li  s-a  cerut  elevilor  să-şi  aleagă  o  carte  dintr-o  listă                   

bibliografică,  s-o  lectureze,  să  selecteze  pasajele  în  care  se  omagiază  cartea  ca  obiect               
cultural  de  mare  valoare,  să  realizeze  compuneri  care  să  continue  aventurile  din  carte  sau                

să-şi  imagineze  o  discuţie  cu  un  personaj  pe  tema  cărţii.  De  asemenea  li  s-a  propus  să                  

selecteze  titlurile  de  cărţi  la  care  se  face  referire  în  cartea  citită  şi  să  întocmească  astfel  o                   
listă  bibliografică  de  lecturi  „de  plăcere”,  sau  să  redea  aventura  preferată  a  cărţii  printr-un                

desen  sau  colaj.  Elevii  s-au  arătat  foarte  interesaţi  de  activitate,  au  împrumutat  cărţile  alese                
din  lista  bibliografică  propusă,  au  lecturat  cartea  şi  au  rezolvat  cerinţele,  fie  utilizând  spaţiul                

de  lucru  în  echipă  al  CDI-ului,  fie  lucrând  individual  acasă  şi  solicitând  sfaturi  de  la                 

respnsabilul   CDI.   
Demn  de  menţionat  este  faptul  că  mulţi  elevi  au  preferat  să  lectureze  cărţile  alese,                

în  CDI,  în  spaţiul  lecturii  de  plăcere,  un  loc  ce  se  caracterizează  prin  confort  şi  linişte.  Tot                   
aici  au  lucrat  pentru  realizarea  produselor  finale  ceea  ce  dovedeşte  faptul  că  CDI-ul,               

această  structură  info-documentară  modernă  dispune  de  toate  resursele  necesare.  Timp            

de  o  săptămână,  CDI-ul  a  fost  plin  de  elevi  care,  fie  lucrau  individual,  fie  colaborau  pentru                  
realizarea  documentelor  propuse.  A  urmat  activitatea  dedicată  „Zilei  mondiale  a  cărţii  şi  a               

dreptului  de  autor”  în  cadrul  căreia  elevii  şi-au  prezentat  activitatea  şi  produsele  finale,  iar                
fondul  documentar  al  CDI-ului  s-a  îmbogăţit  cu  lucrări  valoroase:  liste  bibliografice,  postere,              

afişe,   colaje,   expoziţii   (vezi   Anexe).     

Activitatea  finală  a  debutat  cu  o  prezentare  power-point  intitulată  „Cărţi  despre  cărţi”              
prin  care  a  fost  ilustrată  veridicitatea  citatului  „Cărţile  vorbesc  întotdeauna  despre  alte              

cărţi”.  A  urmat  lectura  creaţilor  literare  redactate  de  către  elevi  pe  aceeaşi  temă  precum  şi                 
prezentarea  bibliografiei  adnotate.  Fiecare  elev  a  întocmit  cărţii  pe  care  şi-a  ales-o  o               

adnotare,  aceste  adnotări  reprezentând  o  referinţă  importantă  pentru  toţi  utilizatorii  activi  ai              

CDI-ului.   

  



 Activitatea  a  mobilizat  un  număr  mare  de  elevi  din  clasele  a  V-VIII-a  (22  de  elevi)                  
care  au  fost  foarte  creativi  în  realizarea  bibliografiei  analitice  „Cărţi  despre  cărţi”.  Adnotările               

realizate  de  elevi  pentru  fiecare  carte  s-au  remarcat  prin  acurateţea  informaţiilor  oferite  şi               
prin  corectitudine.  Ca  organizator  al  activităţii  am  apreciat  interesul  manifestat  de  fiecare              

elev  în  parte  pentru  realizarea  sarcinilor,  creativitatea  de  care  au  dat  dovadă  în  redactarea                

compoziţiilor  literare,  în  realizarea  posterelor  de  prezentare  şi  a  desenelor  inspirate  de              
lectura  cărţilor  recomandate,  disciplina  exemplară  de  care  s-a  bucurat  întreaga  activitate.             

Am  constatat  de  asemenea  că  proiectul  „Sărbătoarea  culturii  în  CDI”,  din  care  a  făcut  parte                 
şi  activitatea  desfăşurată,  a  reuşit  să  le  insufle  elevilor  plăcerea  de  a  citi,  de  a  se  exprima                   

liber  în  legătură  cu  subiectul  cărţii,  fie  prin  compuneri,  fie  prin  desene,  remarcându-se  prin                

ingeniozitate.  Demn  de  apreciat  este  faptul  că  produsul  final  al  acestei  activităţi  a               
proiectului  reprezintă  o  sursă  de  informare  valoroasă  pentru  „lectura  de  plăcere”  a              

utilizatorilor   CDI.     
Cadrele  didactice  invitate  la  activitate  au  rămas  impresionate  de  interesul  elevilor  de              

a  se  implica  în  activităţile  extraşcolare  organizate  de  CDI,  aprecind  faptul  că  iubesc  cartea                

şi   lăudându-i   pentru   că   apelează   constant   la   acest   obiect   de   cultură.   
Elevii  participanţi  la  activitate  au  fost  răsplătiți  pentru  munca  depusă  cu  premii  în               

cărți,   ce   au   fost    obținute   în   urma   finanțării   proiectului   „Sărbătoarea   culturii   în   CDI”.   
Aşa  cum  spune  Carl  Sagan:  „O  carte  este  dovada  că  oamenii  pot  face  minuni” ,                

consider  că  prin  activităţile  pe  care  le  organizează  CDI-ul,  activităţi  ce  au  toate  în  comun                 

CARTEA,  elevii  pot  face  „minuni”,  adică  îşi  pot  valorifica  creativitatea  prin  realizarea  de               
produse  finale  ce  vor  rămâne  peste  ani  în  fondul  documentar  al  CDI-ului  şi  vor  „vorbi”  altor                  

elevi  despre  acest  uimitor  obiect  cultural:   “Ce  lucru  uimitor  este  o  carte!  E  un  obiect  plat                  
făcut  dintr-un  copac,  cu  părţi  flexibile  pe  care  sunt  imprimate  multe  semne  caraghioase.               

Dar  odată  ce  arunci  o  privire  în  ea,  ajungi  în  mintea  altei  persoane,  poate  cineva  care  a                   

murit  de  mii  de  ani.  Peste  milenii,  un  autor  vorbeşte  clar  şi  tăcut  în  capul  tău,  direct  către                    
tine.  Scrisul  este  probabil  cea  mai  bună  invenţie  a  omului,  legând  oameni  care  nu  s-au                 

cunoscut   niciodată,   cetăţeni   din   epoci   distante.   Cărţile   rup   lanţurile   timpului.”   Carl   Sagan   
  

  

  
  

  



Anexa   1     
Posterul   activităţii   

ANEXA   2                                       Produsele   finale   ale   activităţii   



  

  

  

  

  

  

  


