ELEVII ŞI LECTURA ÎN SECOLUL XXI
„Elevii din ziua de azi nu mai citesc!”
Credem că cercetarea noastră a pornit de la această afirmație mult prea des auzită, și cu
care multe dintre noi nu am fost de acord.
Discutând despre problemele meseriei de bibliotecar în învățământul preuniversitar în
cadrul cercului pedagogic am ajuns la concluzia că, în afara observațiilor personale, ar fi bine să
studiem problema lecturii într-un mod mai obiectiv. Ne-am hotărât să pornim de la o cercetare
deja făcute de către colega noastră Mariana Bendea, de la Grupul Școlar „Horea, Cloșca și
Crișan” Abrud, și să folosim experiența colegei noastre sociolog Lucreţia Bîrz, de la Colegiul
Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, în efectuarea de astfel de cercetări, și capacitatea
bibliotecarei Viorica Onişoru, de la CCD Alba, de a coordona bibliotecarii școlari. Am format
așadar, un grup de lucru alcătuit din trei persoane, grup care a prezentat colegelor propunerea de
cercetare. Propunerea a fost acceptată, noi am îmbunătățit chestionarul propus inițial și am
definitivat regulamentul cercetării.
Datorită bunăvoinței directorului CCD Alba d-l prof. Deák-Székely Szilárd Levente,
diseminarea cercetării s-a făcut prin rețeaua oficială și am avut și colaborarea directorilor
unităților de învățământ.
Colegele noastre s-au implicat benevol, ele distribuind chestionarele și realizând și
centralizarea datelor la nivelul școlii. Centralizarea datelor la nivelul județului și interpretarea lor
s-a făcut de către d-na Lucreția Bîrz.
Cercetare și-a propus următoarele obiective:
- Identificarea preferințelor pentru lectură ale elevilor;
- Identificarea genului de carte preferat de elevi;
- Identificarea frecvenței cu care obișnuiesc să citească elevii;
- Identificarea motivelor care îi determină pe elevi să citească;
- Identificarea timpului acordat de către elevi lecturii;
- Identificarea persoanei care le-a călăuzit pașii elevilor spre universul lecturii;
- Identificarea cărților preferate de către elevi;
- Identificarea locului ocupat de carte în timpul liber al elevilor;
- Identificarea opiniei elevilor cu privire la importanța pe care oamenii din societatea
contemporană o acordă lecturii;
- Identificarea opiniei elevilor cu privire la importanța pe care oamenii din societatea
contemporană ar trebui să o acorde lecturii;
- Identificarea opiniei elevilor despre motivele pentru care oamenii ar trebui să aprecieze
lectura.
Unitățile școlare participante la cercetare, persoanele care au realizat coordonarea acțiunii,
cât și numărul elevilor chestionații din cadrul fiecărei unități școlare pot fi identificate în tabelul
nr. 1.

Tab. nr.1. Şcoli participante la cercetarea „Elevii şi lectura în secolul XXI”
Nr.
crt.

Școala participantă

Localitatea

Coordonator

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”
Liceul cu program Sportiv
Școala Gimnazială „Vasile Goldis”
Grupul Școlar „Horea, Cloșca și Crișan”
Colegiul Național „Bethlen Gabor‟
Colegiul Tehnic
Șc. Gimnazială „Ovidiu Hulea”
Grup Școlar „Dr. Lazăr Chirilă”
Colegiul Național „I.M. Clain”
Liceul Tehnologic Agricol „Al. Borza‟
Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu‟
Liceul Tehnologic
Liceul Tehnologic
Șc. Gimnazială nr. 2 Sebeș
Școala Gimnazială Șugag
Liceul Teoretic
Șc. Gimnazială „Avram Iancu‟
Școala Generală „Toma Cocisiu”
Liceul Tehnologic "Stefan Manciulea"
Școala Gimnazială Câmpeni

Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia
Abrud
Aiud
Aiud
Aiud
Baia de Arieş
Blaj
Ciumbrud
Cugir
Jidvei
Ocna Mureş
Sebeş
Șugag
Teiuș
Unirea
Blaj
Blaj
Câmpeni

Lucreția Bîrz
Dobra Lavinia
Cristina Costea
Barb Gianina
Mirela Bendea
Ercsey Etelka
Victorita Farca
Felea Carmen
Mărioara Bocșa
Maria Brad
Maria Oargă
Cărpinișar Alina
Girlea Sanda
Luminița Bugan
Maria Paștiu
Irina Cutean
Pintea Marius
Takacs Delia
Muntean Viorica
Arion Mărioara
Bib. Mihon
Marinela; Prof.
Doc. Popa Alina

19
20
21

Nr.
chestionare
aplicate
400
149
178
100
202
151
100
211
268
301
138
280
107
108
102
112
251
138
100
155
213

Am pornit de la ideea ca în fiecare școala să se aplice un număr de minimum 100 de
chestionare, pentru școlile care incorporează atât ciclu primar, gimnazial cât și liceal, s-a
recomandat aplicarea a minim 50 de chestionare/ciclu de învățământ.
Chestionarul s-a aplicat la cel puțin 15 elevi/ nivel de studiu ( de la clasa a III-a până la
clasa a XII-a).Pentru licee, acolo unde există atât clase de uman cât și clase de real, pentru
același nivel de studiu, chestionarul s-a aplicat atât la clase de uman, cât și la clase de real. (De
exemplu: la clasa a IX-a aplicăm cel puțin 15 chestionare la o clasă de real și cel puțin 15
chestionare la o clasă de uman). Chestionarul a fost aplicat elevilor de către bibliotecar (sau de
profesorul de limba română acolo unde nu a existat bibliotecar), care a ghidat elevii în
completarea chestionarului, fără a-i influența pe elevi și fără a le sugera răspunsurile.
La centralizarea datelor s-a completat un document word „Centralizator date”. Pentru a
ușura munca, bibliotecarilor li s-a oferit și o variantă excel a centralizatorului de date.
Centralizarea s-a făcut urmărind un set de reguli în așa fel încât rezultatele cercetării să
fie cât mai concludente: pentru întrebările cu variante de răspuns efectiv s-au numărat elevii care
au optat pentru o variantă de răspuns, pentru întrebările fără variante de răspuns, unde elevii au
trebuit să completeze ei răspunsul, s-au tehnoredactat cele mai semnificative răspunsuri, pentru
acuratețea rezultatelor cercetării, a fost indicat să se prezinte răspunsurile exact așa cum au fost
formulate de elevi și să nu se intervină sau să se aducă ajustări.
Chestionarul a fost aplicat la 3764 de elevi din 21 unități școlare din județul Alba. Au fost
chestionații 577 (15,33%) elevi de școală primară (clasele a III-a și a IV-a), 1208 (32,09%) elevi
din școli gimnaziale și 1979 (52,58%) elevi de liceu. (a se vedea fig. 1)

Fig. nr.1. Tipul școlii
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În ceea ce privește genul respondenților, în figura 2 se poate observa că 55,485% dintre
elevii chestionați au fost fete, iar 44,19% au fost băieți. La nivelul elevilor de școală primară,
7,15% au fost băieţi, iar 8,18% au fost fete; la nivelul elevilor de școală gimnazială, 17,22% au
fost fete, iar 14,88% au fost băieţi; la nivelul elevilor de liceu, 30,45% au fost fete, iar 22,16% au
fost băieţi.
Fig. nr. 2. Genul respondenţilor
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Referitor la mediul de provenienţă al elevilor chestionaţi, 63,12% dintre elevii chestionaţi
provin din mediul urban, iar 36,88% din mediul rural. Situația pe școli este următoarea: la nivel
de școală primară, 10,89% provin din mediul urban, iar 4,38% din mediul rural; la nivel de
școală gimnazială, 20,19% provin din medul urban, iar 11,9% din mediul rural; la nivel de liceu,
32,05% provin din mediul urban, iar 20,59% din mediul rural. (a se vedea figurile 3 și 4)
Fig. nr. 3. Mediul de provenienţă
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Datele din figura 5 relevă faptul că 78,72% dintre elevii chestionaţi obişnuiesc să citească.
Dar, din păcate există şi un procent de 21,07 care ne indică faptul că sunt şi elevi care nu prea
obișnuiesc să citească. Pe școli, ponderea elevilor care nu obișnuiesc să citească este mai mare în
rândul elevilor de liceu (13,98%), decât la nivelul elevilor de școală primară, unde doar 1,46%
dintre elevii chestionaţi au declarat că nu obişnuiesc să citească. (a se vedea fig. 5 și 6)

Fig. nr. 5. Obişnuiesc elevii să citească
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Fig. nr. 6. Obișnuiesc elevii să citească (situația pe școli)
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Întrebaţi cât de des obişnuiesc să citească, 11,16% dintre elevii chestionaţi obişnuiesc să
citească foarte des, 42,83% au declarat că obişnuiesc să citească des, 33,4% dintre elevi citesc
rar, 9,06% citesc foarte rar, iar 3,13% au recunoscut că nu obişnuiesc să citească.
La nivel de liceu, majoritatea elevilor chestionaţi (20,51%) obişnuiesc să citească des,
2,6% obişnuiesc să citească foarte des, 19,15% citesc rar, 6,17% citesc foarte rar, iar 2,5% nu
obișnuiesc să citească. La nivel de școală gimnazială, 4,46% dintre elevii chestionaţi obişnuiesc
să citească foarte des, 14,05% au declarat că obişnuiesc să citească des, 10,76% dintre elevi
citesc rar, 2,15% citesc foarte rar, iar 0,5% au recunoscut că nu obişnuiesc să citească. La nivel
de școală primară, 2,76% dintre elevii chestionaţi obişnuiesc să citească foarte des, 8,26% au

declarat că obişnuiesc să citească des, 3,48% dintre elevi citesc rar, 0,74% citesc foarte rar, iar
0,13% au recunoscut că nu obişnuiesc să citească. (a se vedea fig. 7 și 8)
Fig. nr. 7. Cât de des obişnuiesc elevii să citească
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Fig. nr. 8. Cât de des obişnuiesc elevii să citească (situația pe școli)
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Întrebaţi ce le place să citească, majoritatea elevilor intervievaţi (45,11%) au menţionat că
le place să citească romane, 41,13% preferă să citească reviste, 31,32% le place sa citească
poezie, 19,63% au menţionat printre preferinţe cartea ştiinţifică, 8,18% preferă memoriile,
16,52% citesc ziare, 10,76% citesc piese de teatru, iar 16,55% au optat şi pentru varianta
„altceva‟ (basme, povestiri, benzi desenate, articole online).
La nivel de liceu, în topul preferințelor elevilor se află romanele cu 29,01% și revistele cu
25,29%. La nivel de școală gimnazială, preferințele elevilor se îndreaptă în special spre romane
(12,4%), reviste (11,26%) și poezii (10,49%). La nivel de școală primară, în topul preferințelor

elevilor se situează poezia cu 6,54%, urmează revistele cu 4,57% și categoria de răspuns
„altceva” (adică basme, povestiri). (a se vedea fig.9 și 10)
Fig. nr. 9. Preferințele pentru lectură ale elevilor
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Fig. nr. 10. Preferințele pentru lectură ale elevilor (situația pe școli)
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La întrebarea „Ce gen de carte preferi să citeşti?‟, în topul preferinţelor elevilor chestionţi
se află cărțile de aventură (44,93%), cele de comedie (41,15%), cele de acțiune (37,04%),
urmează cele de dragoste (35,12%), de groază (25,05%), cele SF (19,71%), de război (19,37%),
cele de călătorie (17,83%), dramele (16,79%), cele poliţiste (14,74%), cele istorice (14,77%),
cărțiile psihologice (12,67%), cele despre mafie (12,17%), biografiile (6,75%), cărțile filosofice
(4,94%), cele western (4,84%), iar 5,79% dintre elevii chestionaţi au optat și pentru varianta de
răspuns „altceva‟ (basme, povești, povestiri).
La nivelul școlii primare în topul preferințelor elevilor se află cărţile de aventură (7,49%),
urmează cele de comedie (6,06%) cele de acţiune (5,55%) și cele de călătorie (4,11%). La nivel
de școală gimnazială pe primul loc se situează cărţiele de aventură (15,91%), urmează cele de
comedie (13,66%), de acţiune (13,26%) și cele de groază (9,51%). La nivel de liceu, elevii
preferă cel mai mult să citească cărţi de dragoste (25,82%), de aventură (21,52%), de comedie
(21,44%) și de acţiune (18,22%).
Se poate observa că tendința la nivel de eșantion în ceea ce privește primele trei preferințe
menționate de elevi este aceeași la nivelul școlii primare, gimnaziale și la nivel de liceu. (a se
vedea fig. 11 și tab. 2)
Fig. nr. 11. Genul de carte preferat de elevi
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Tab. nr.2. Preferințele pentru lectură ale elevilor (situația pe școli)
Școală primară Școală generală
Liceu
Total
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
47
1,25
303
8,05
972
25,82
1322
35,12
De dragoste
282
7,49
599
15,91
810
21,52
1691
44,93
De aventură
209
5,55
499
13,26
686
18,22
1394
37,04
De acţiune
97
2,58
253
6,72
379
10,06
729
19,37
De război
28
0,74
133
3,53
297
6,99
458
12,17
Despre mafie
11
0,29
72
1,91
99
2,63
182
4,84
Western
90
2,39
171
4,54
295
7,84
556
14,77
Istorică
48
1,28
185
4,91
397
10,54
630
16,74
Poliţistă
51
1,35
236
6,27
455
12,08
742
19,71
SF
99
2,63
358
9,51
486
12,91
943
25,05
De groază
228
6,06
514
13,66
807
21,44
1549
41,15
Comedie
4
0,11
66
1,75
407
10,81
477
12,67
Psihologică
0
0
29
0,77
245
4,17
186
4,94
Filosofică
39
1,04
197
5,23
396
10,52
632
16,79
Dramă
9
0,24
118
3,13
127
3,38
254
6,75
Biografică
155
4,11
230
6,11
286
7,6
671
17,83
De căloătorie
49
1,3
54
1,3
115
3,05
281
5,79
Altceva
Cei mai mulţi dintre elevii chestionaţi citesc din curiozitate (57,76%), 49,26% citesc din
plăcere, 36,18% citesc pentru cunoaştere, 17,91% citesc din obligaţie, iar 3,32% au optat pentru
varianta de răspuns „altceva”.
Dacă la nivelul școlii primare, majoritatea elevilor chestionaţi (8,9%) au menţionat că
citesc de plăcere, la nivel de liceu şi de școală gimnazială, majoritatea elevilor (33,98% și
respectiv 17,03%) au declarat că citesc din curiozitate. (a se vedea figura 12 și 13)
Fig. nr. 12. Motivele pentru care elevii citesc
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Fig. nr. 13. Motivele pentru care elevii citesc (situația pe școli)
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Lectura reprezintă pentru elevi o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber, un mod
plăcut de informare, de autocunoaştere, de dezvoltare personală, un mijloc de relaxare, dar şi o
modalitate de evadare din realitate. (a se vedea fig.14)
Fig. nr. 14. Ce reprezintă lectura pentru elevi?
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Printre răspunsurile primite de elevi la această întrebare se numără şi cele de mai jos:
- Depinde ce lecturez, dar în general, atunci când citesc, putând să îmi aleg carte pe care
vreu să o citesc, lectura reprezintă o lume desprinsă de realitate, în care pot să mă relaxez şi să
trăiesc diferite stări şi acţiuni.
- Un mijloc de relaxare şi prin care poţi acumula cunoştinţe.
- Lectura pentru mine înseamnă o altă modalitate de a ştii mai multe.
- Reprezintă un mod de relaxare şi de cunoaştere.
- Un univers fabulos în care pătrund de fiecare dată când intru în luma cărţilor.
- Un lucru care te relaxează , care te face să trăieşti alături de personaje.
- Reprezintă un mod de relaxare, pot să intru într-o lume necunoascută.
- Este o parte foarte importantă din viaţa mea pentru că este un loc unde pot evada şi din
care mă pot instrui.
- Un mod plăcut şi util de a-ţi petrece timpul liber şi totodată de a explora diferitele domenii
de activitate din lumea contemporană.
- Pentru mine lectura este atât un mod de a învăţa lucruri noi, dar şi un mod de a mă
descoperi pe mine.
- Lectura reprezintă modul meu de a cunoaşte diferite lucruri ce ţin de viaţă şi nu numai.
- Ocuparea timpului liber cu ceva ce mă distrage de la realitate.
- Este un mod de a te relaxa şi de a te detaşa de aglomeraţia, zgomotele urbane.
- Un mod de relaxare, un prilej de a evada din lumea aceasta dură într-una nouă, cea a
cărţii. Citind trăieşti emoţii puternice, întâlneşti personaje model şi descoperi o nouă viziune
asupra societăţii.
- Lectura pentru mine înseamnă arta de a ne cunoaşte unii pe alţii.
- Lectura reprezintă relaxare, evadare din viaţa de zi cu zi, din monotonie.
- O modalitate de a mă informa, de a învăţa sau de a mă relaxa.
- Un lucru important pentru care aş dori să am mai mult timp.
- Pentru mine lectura reprezintă o modalitate de relaxare, dar şi una prin care pot să
pătrund în noi universuri, trăind fiecare emoţie alături de personajele cărţii.
- Reprezintă ceva cu adevărat important, deoarece multe cărţi mi-au schimbat perspectiva
asupra vieţii înspre bine şi mă ajută în împlinirea visului.
- Lectura este un mod plăcut de a petrece timpul liber, prin intermediul căruia aflu lucruri
noi, îmi dezvolt creativitatea şi îmi formez o personalitate complexă după personajele mele
preferate.
- Reprezintă un mod plăcut de a-mi petrece o anumită parte din timpul liber şi/sau serile
târzii.
- Un mod de a mă relaxa, de a lăsa stresul la o parte şi a intra într-o lume a imaginaţiei.
- Lectura pentru mine reprezintă cel mai plăcut mod de a-mi îmbogăţii cunoştinţele.
- Lectura reprezintă o mică plăcere a vieţii de care nu m-aş lipsi niciodată.
La întrebarea „Cât timp acorzi, în medie, lecturii?‟, majoritatea elevilor chestionaţi
(46,88%) obişnuiesc să citească între 1-5 ore pe săptămână, 28,13% nu citesc mai mult de o oră
pe săptămână, 16,26% alocă lecturii între 5-10 ore pe săptămână, iar 5,18% dintre elevi alocă
lecturii mai mult de 10 ore în fiecare săptămână. Sunt şi elevi care au optat pentru varianta de
răspuns „altceva”(3,53%) sau care nu au răspuns la această întrebare (0,06%).
Atât la nivelul școlii primare cât și la nivelul celei gimnaziale și a liceului, cei mai mulţi
dintre elevii chestionaţi au declarat că obișnuiesc sa citească între 1-5 ore/săptămână. (a se
vedea fig.15și 16)

Fig. nr. 15. Timpul acordat de elevi lecturii
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Fig. nr. 16. Timpul acordat de elevi lecturii (situația pe școli)
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Întrebaţi dacă există o persoană care le-a călăuzit paşii spre universul lecturii, 47,75%
dintre elevii chestionaţi au răspuns afirmativ, iar 52,25% au răspuns negativ. Printre persoanele
menţionate de elevi ca fiind călăuzitorii lor în universul lecturii se numără părinţii, bunicii sau
alte rude, profesorii, colegii şi prietenii.(a se vedea fig.17)

Fig. nr. 17. Existența în viața elevilor a unei persoane
care i-a îndrumat spre universul lecturii
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Aşa cum se poate observa în tabelul 3, pentru 17,56% dintre elevii chestionaţi,
cartea/lectura ocupă locul 2 în timpul lor liber, pentru 15,73% ocupă locul 3, pentru 12,75%
ocupă locul 5, pentru 10,89% ocupă locul 4, pentru 9,7% ocupă locul 10, pentru 9,46% ocupă
locul 1, pentru 6,83% ocupă locul 7, pentru 6,35% ocupă locul 6, pentru 5,92% ocupă locul 9, iar
pentru 5,77% locul 8. 9 elevi (0,27%) au refuzat să răspundă la această întrebare.

LOCUL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
NS/NR

Tab. nr. 3. Locul ocupat de carte în timpul liber al elevilor
Școală primară
Școală generală
Liceu
Total
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
70
1,86
191
5,07
95
2,52
356
9,46
99
2,63
302
8,02
260
6,91
661
17,56
101
2,68
192
5,1
299
7,94
592
15,73
63
1,67
101
2,68
246
6,54
410
10,89
63
1,67
147
3,91
270
7,17
480
12,75
41
1,09
66
1,75
132
3,51
239
6,35
37
0,98
59
1,57
161
4,27
257
6,83
35
0,93
71
1,89
111
2,95
217
5,77
22
0,58
56
1,49
145
3,86
223
5,92
12
0,32
86
2,28
267
7,09
365
9,7
9
0,27

Întrebaţi cât de importantă consideră că este lectura pentru oamenii din societatea
contemporană, 39,11% dintre elevii chestionaţi au menţionat că este importantă, 31,32% este
foarte importantă, 19,69% o văd ca fiind puțin importantă, 6,56% o văd ca fiind foarte puţin
importantă, iar 2,98% o consideră fără nici o importanţă.
Întrebaţi cât de importantă ar trebui să fie lectura pentru oamenii din societatea
contemporană, majoritatea elevilor chestionaţi (54,7%) consideră că aceasta ar trebui să fie
foarte importantă sau importantă (37,86%). (a se vedea fig.18)

Fig.18. Opinia elevilor despre importanța lecturii pentru oamenii
din societatea contemporană
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De remarcat este faptul că din totalul elevilor de școală primară chestionați, cei mai mulţi
consideră că lectura este foarte importantă pentru oamenii din societatea contemporană
comparativ cu elevii de școală gimnazială și de liceu, care, în număr semnificativ, consideră că
lectura pentru oamenii din societatea contemporană este importantă sau puțin importantă. (a se
vedea fig. 19).

Fig. nr. 19. Opinia elevilor despre importanța lecturii pentru oamenii
din societatea contemporană (situația pe școli)
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În ceea ce privește opinia elevilor despre cât de importantă ar trebui să fie lectura pentru
oamenii din societatea contemporană, majoritatea elevilor de școală primară, gimnazială și liceu
chestionați sunt de părere că lectura ar trebui să fie foarte importantă. (a se vedea fig.20)
Fig. nr. 20. Cât de importantă ar trebui sa fie lectura pentru
oamenii din societatea contemporană (situația pe școli)
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În opinia elevilor chestionaţi, motivele pentru care elevii, oamenii în general ar trebui să
aprecieze lectura sunt: dezvoltarea vocabularului, a imaginaţiei, a personalităţii, dezvoltarea
modului de exprimare, lărgirea sferei de cunoaştere, dar și ca modalitate de relaxare, de petrecere
a timpului liber. ( a se vedea fig. 21)
Fig. nr. 21. Motivele pentru care ar trebui să apreciem lectura
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Câteva dintre cele mai semnificative răspunsuri primite de la elevi la această întrebarea
sunt redate mai jos:
- Prin lectură acumulăm o cantitate foarte mare de cunoştinţe şi pe lângă asta, devenim
mai creativi, iar vocabularul ni se îmbogăţeşte foarte mult.
- În primul rând ar avea foarte multe de învăţat din ceea ce citesc, se pot relaxa,
refugiindu-se în poveşti din cărţi şi regăsindu-se printre personaje.
- Elevii/oamenii ar trebui să aprecieze lectura pentru că-i ajută să-şi deschidă mintea şi
sporeşte creativitatea.
- O lectură bună te poate învăţa anumite lucruri şi e important să îţi formezi o cultură
generală.
- Lectura este un mod plăcut de a-ţi petrece timpul liber.
- Pentru că ne dezvoltă din punct de vedere intelectual.
- Pentru că îţi oferă informaţii adevărate şi te educă indirect, transformându-te întro
persoană verticală.
- Ajută la dezvoltarea socială a fiecărei persoane.
- Lectura te formează, îţi dezvoltă creativitatea şi te face să vezi lucrurile din diferite
perspective.
- Dezvoltarea vocabularului, a cunoştinţelor, creativităţii, spiritului critic.
- Pentru a-şi dezvolta imaginaţia şi pentru a putea purta o conversaţie cu oameni din orice
domeniu.
- Consider că oamenii ar trebui să citească deoarece este singurul mod în care pot să-şi
dezvolte universul gândirii, să afle lucruri noi şi să-şi îmbogăţească vocabularul.
- Oamenii ar trebui să aprecieze în special efortul scriitorului care a reuşit să ducă la
sfârşit o carte, apoi ar trebui să aleagă esenţa lecturii şi să o valorifice, căci fiecare carte
păstrează o morală. Pentru a-şi extinde cunoştinţele şi pentru a trăi sentimente noi.
- Pentru a-şi dezvolta imaginaţia şi pentru a fi capabili să trăiască mai multe vieţi şi în
mai multe lumiu.
- Lectura îţi permite să priveşti viaţa prin ochii altor persoane, să înţelegi culturi, etnii,
religii, să călătoreşti prin intermediul imaginaţiei pe tărâmuri nemaivăzute, sau chiar în ţara ta
preferată. Îţi oferă o mulţime şi-ţi cere atât de puţin în schimb: să o citeşti şi a-ţi deschizi inima.
- Lectura permite să trăim pentru o clipă o altă viaţă în corpul şi mintea altuia, ne ajută să
ne dezvoltăm imaginaţia, inteligenţa şi vocabularul.
La întrebarea „Care a fost cea mai interesantă carte pe care ai citit-o şi de ce?‟
răspunsurile primite de la elevi sunt foarte variate. Sunt propuneri de cărţi atât din literatura
română, cât şi din cea universală, sunt cărţi care fac parte din lectura obligatorie pentru şcoală
sau sunt alte cărţi. Mai jos sunt redate cele mai interesante cărţi în opinia elevilor chestionați:
-

-

„Mâini înzestrate‟ Ben Carson - fiindcă autorul încearcă să convingă cititorii că doar
învăţând şi citind mult putem reuşi în viaţă să ne atingem ţelurile; deoarece m-am regăsit
oarecum în unele scene.
„Scurtă istorie a timpului‟ Stephen Hawking, deoarece prezintă aspecte dintr-o
multitudine de domenii ale fizicii.
„Papillon” Henry Charierre, pentru că reprezintă o adevărată lecţie de viaţă, aceea de a
nu renunţa la ceea ce ne dorim.
„Motanul încălţat‟ Charles Perrault – pentru că a fost prima carte citită.
„De ce iubim femeile‟ Mircea Cărtărescu.
„Cronicile din Narnia‟ C.S. Lewis - sunt cărţi foarte interesante, pline de aventură.
„Diavolul se îmbracă de la Prada‟ Lauren Weisberger, pentru că este o combinaţie între
modă şi comedie.
„Apărarea lui Galilei‟ Octavian Paler – pentru că mă reprezintă; Ideea şi felul în care a
fost dezvoltată m-a captivat total.

-

-

-

-

-

„Copiii libertăţii‟ Marc Levy – o poveste cu morală de viaţă.
„Unsprezece minute‟ Paulo Coelho - pentru că m-am regăsit perfect în povestea
protagonistei.
„Dispariţia unui necunoscut‟ George Timcu - am citit-o din curiozitate, dar am învăţat
multe lucruri din aceasta.
„Mândrie şi prejudecată‟ Jane Austen – pentru că a avut un final fericit; deoarece
subiectul este foarte profund şi ar putea reprezenta o lecţie de viaţă; prima dată am citit-o
de curiozitate apoi din plăcere.
„Jurnalul albastru‟ James Levine – pentru că este după o poveste de viaţă reală.
„Cântec de gheaţă şi foc‟ George R.R. Martin – pentru complexitate şi apropiere de
realitate; deoarece este un fantasy extrem de complex.
„Scafandrul şi fluturele‟ Jean-Dominique Bauby - deoarece mi-a relevat o perspectiva
aparte asupra vieţii.
„Regina de gheaţă‟ Alice Hoffman – este o carte despre ceea ce semnifică moartea şi
pragul dintre moarte şi viaţă.
„Seducătoarea‟ Beverly S. Martin.
„Cum să devii o persoană cu influenţă‟- John C. Maxwell.
„Aventurile lui Sherlock Holmes‟ de Arthur Conan Doyle - pentru că mi-a stârnit
curiozitatea şi nu am putut să o las din mână până nu am terminat-o; am terminat toate
volumele mai repede decât orice altă carte. M-a impresionat personajul principal;
deoarece este o carte de acţiune şi este foarte interesantă; a fost interesantă şi captivantă;
prezintă foarte bine raţionamentele logice.
„Imaginea de ansamblu‟ Ben Carson – am rămas impresionată de felul în care a
combinat viaţa personală cu cea financiară. Merită să o citeşti!
„Black Beauty‟ Anna Sewell - pentru că a fost prima carte citită.
„O călătorie spre Centrul Pământului‟ Jules Verne.
„Ion‟ Liviu Rebreanu - are o poveste frumoasă; nu a fost plictisitoare; combină dorinţa
de iubire cu dorinţa iubirii, valorificând suspansul.
„Enigma Otiliei‟ George Călinescu - pentru tema iubirii; a fost un roman pe care cu
greu l-am putut lăsa din mâini, mereu vrând să aflu continuarea şi sfârşitul, dacă Felix
rămâne cu Otilia; are multe întorsături de situaţie
„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război‟ Camil Petrescu – pentru că include
atât iubirea cât şi războiul.
„Blindatele nopţii‟ Sven Hassel
„Fiicele Evei‟ Lynn Austen – pentru că este prezentată o experienţă de viaţă interesantă.
„Sângele florilor‟ Anita Amissezvan –nu ştiu, pur şi simplu.
„Singur pe lume‟ Hector Malot
„American Psycho‟ B.E. Ellis pentru că a fost interesantă.
„Codul lui DaVinci‟ Dan Brown - pentru că m-a atras subiectul regăsit în carte, cel legat
de iluminati şi tot felul de teorii; pentru că mi-a stârnit curiozitatea determinându-mă să
citesc toată colecţia; datorită subiectului operei; a fost foarte interesantă pentru mine;
pentru că cu fiecare pagină citită te face să fi mai captivată de ea; o carte plină de
aventură şi foarte interesantă; este interesantă şi dezvăluie multe lucruri.
„Shining‟ Stephen King, a fost plină de suspans şi aventură.
„Cele două Diane‟ de Walter Scott, pentru că a fost una plină de suspans şi aventură.
„Comori tăinuite‟ de Nora Roberts
„Harry Potter‟ de J.K. Rowlin - de plăcere şi curiozitate; deoarece au fost complexe si
interesante; am fost captivată de poveste; prima mea carte
„Testamentul incașului‟ de Carl May.
„Pădurea spânzuraţilor‟ de Liviu Rebreanu - de plăcere
„Nimic nou pe frontul de vest‟ de E.M. Remarque

-

-

-

„50 de umbre ale lui Grey‟ de E.L. James
„Răscoala‟ de Liviu Rebreanu – pentru că ilustrează un adevăr istoric.
„Răscumpărată prin iubire‟ de Francine Rivers - maniera de scriere, suspansul,
povestea de dragoste şi aplicaţia în viaţa fiecăruia.
„Căsătorie din interes‟ de Chris Manby
„Hannibal‟ de Thomas Harris - mă interesează tot ce reprezintă deviaţii.
„Maitreyi‟ de Mircea Eliade – m-a impresionat; pentru că îmbină culturi diferite şi
prezintă o frumoasă poveste de iubire; deoarece este un roman dramatic; deoarece este
singura carte de dragoste pe care am citit-o; din roman se poate deduce că pentru
persoana iubită trebuie să faci orice pentru a o menţine lângă tine; este vorba despre o
poveste de dragoste interesantă; mi-a plăcut maniera autorului de a descrie situaţiile, atât
cele tensionate, cât şi cele liniştite din viaţa personajelor; povestea şi subiectul cărţii m-au
fascinat.
„Mănâncă, roagă-te, iubeşte‟ de Elizabeth Gilbert
„Torturaţi-l pe artist‟ de Joey Goebel.
„Puterea prezentului‟ de Eckhart Tolle – pentru că valorifică aspecte diverse ale unor
elemente cotidiene.
„Sfârşitul copilăriei‟ de Arthur C. Clarke, pentru originalitate şi conceptele expuse.
„The host‟ de Stephenie Meyer pentru că m-a captivat modul în care a fost scrisă, de
dragoste şi SF. Fiecare pagină a fost interesantă.
„Pădurea inimilor adormite‟ de Esther Sanz – a fost un roman de dragoste, aventură şi
mister. Mi-a plăcut pentru că avea implicate genurile are îmi plac, care adesea duc la o
combinaţie interesantă.
„A treisprezecea poveste‟ de Dianne Setterfield.
„Colţ alb‟ de Jack London – am fost impresionată în mod plăcut de conţinut şi
întâmplări; cuprinde ceea ce mă interesează.
„Secretul din Golful Tunetului‟ de W.K. Krueger – pentru că a fost plină de secrete şi
de mister.
„O iubire de neuitat‟ de Nicholas Sparks, mi-a plăcut deoarece descrie o poveste de
dragoste puţin dramatică dintre doi adolescenţi.
„An abundance of Katherines‟ de John Green, deoarece este construită în jurul unei
poveşti adolescentine haioase.
„Exerciţiu de echilibru‟ de Tudor Chirilă, deoarece autorul vorbeşte de întâmplări
captivante din zilele noastre; modul lui de a privi lumea m-a fascinat.
„Ultimul cântec‟ de Nicholas Sparks – m-a impresionat mult povestea; a fost cea mai
interesantă carte pe care am citit-o deoarece era prezentată viaţa unei adolescente.
„Cheile secretului‟ de Daniel Sevegny pentru că m-a ajutat să mă înţeleg pe mine însămi.
„Chimie perfectă‟ de Simone Elkeles, mi-a plăcut pentru că are ca temă adolescenţa şi
iubirea; deoarece mi-a plăcut fiecare întâmplare; este o trilogie de dragoste.
Cărţile de dragoste ale Snadrei Brwon mă fascinează deoarece emoţiile, trăirile interioare
sunt foarte bine descrise şi ai impresia că ai alături de personaje acel conflict interior.
„Teatru‟ de I.L. Caragiale – pentru că este interesant.
„Musashi‟ de Eiji Yoshikawa din cauza faptului că reprezintă un crâmpei din viaţa
samuraiului închis între paginile unei cărţi; deoarece prezintă evoluţia unui mare samurai.
„Marele Gatsby” de Scott Fitzgerald datorită poveştii de viaţă prezentate şi datorită
descrierii stilului de viaţă din acea perioadă.
„Invitaţie la vals‟ de Mihail Drumeş deoarece cartea te ţine în suspans şi finalul este
neaşteptat.
„The last years‟ de Mary Higgins Clark
„Stăpânul inelelor‟ de J.R.R. Tolkien deoarece m-a impresionat modul în care este
scrisă; pentru că mi s-a părut extraordinar câtă muncă a fost pusă în proiectarea

-

-

-

universului în care se desfăşoară acţiunea; am rămas impresionat de lumea care a fost
reată în această carte.
„The fault in our stars‟ de John Green.
„Memoriile unei gheişe‟ de Arthur Golden. A fost impresionantă pentru că m-a ajutat să
cunosc şi să înţeleg o altă cultură; mi-a plăcut că viaţa lor era diferită de a noastră.
„Laleaua neagră‟ de Alexandre Dumas
„Pe aripile vântului‟ de Margaret Mitchell – este o carte de dragoste, acţiune care pe
mine m-a făcut foarte curioasă; datorită personajului memorabil Scarlett OʼHara.
„Urzeala tronurilor‟ de George R.R. Martin - pentru variaţia evenimentelor şi a
personajelor; autorul îmbină excelent descrierea cu naraţiunea.
„Iureşul săbilor‟ de George R.R. Martin
„Roşu şi negru‟ de Stendhal
„Putere nemărginită‟ de Anthony Robbins
„Secretele succesului‟ de Dale Carnegie- deoarece dezvăluie cu adevărat modalităţi prin
care să-ţi atingi scopul fără a-i deranja pe cei din jur.
„Fahrenheit 451‟ de Ray Bradbury – pentru situaţia prezentată.
„Aventurile lui Maby Dick‟ de Herman Melville
„Monte Cassino‟ de Sven Hassel – deoarece este o carte de război; întâmplările pe care
acesta le-a trăit în timpul debarcării aliaţilor în Italia şi faptele de vitejie ale camarazilor
săi m-au uimit.
„Dragoste la prima vedere‟ de Nicholas Sparks, datorită poveştii de viaţă impresionante.
„Divergent‟ de Veronica Roth - pentru că înfăţişează o lume din viitor total schimbată de
cea din prezent; pentru că are acţiune, dragoste şi pentru că promovează principii bune.
„Crimă şi pedeapsă‟ de F. Dostoievski pentru că mi s-a părut extrem de interesant felul
în care analizează trăirile şi transformările pe care le suferă din punct de vedere
psihologic psersonajul principal Raskolnikov.
„Fizică şi muzică‟ de Gleb Anfilov – prezintă istoria instrumentelor muzicale şi fizica
din spatele lor.
„Elixirul vieţii‟ de Kennt Appel, m-a surprins şi am citit-o cu plăcere.
„În ochii Luciei‟ de Arthur Japin.
„Nepotul magicianului‟ (seria „Cronicile din Narnia‟) de C.S. Lewis deoarece a fost cea
mai captivantă carte pe care am citit-o.
„Iluminaţii‟ de Pierre-Andre Toguieff – este vorba despre ceea ce se află şi nu mulţi dau
importanţă din aspectul social.
„Viaţa lui Pi‟ de Yann Martel, deoarece este o carte de aventură şi mă fascinează.
„Alchimistul‟ de Michael Scott, deoarece e o carte de ficţiune plină de magie şi
întâmplări incredibile.
„Insula misterioasă‟ de Jules Verne, deoarece a fost plină de suspans şi pentru că a avut
un final neaşteptat.
„20000 de leghe sub mări‟ de Jules Verne - prezintă mediul acvatic şi călătoria sa într-un
mod special
„Mătăniile‟ de Florence Barclay – deoarece este o poveste de dragoste care m-a
impresionat până la lacrimi.
„Dracula‟ de Bram Stoker
„Fata fantomă‟ de Sophie Kinsella – te ţine cu sufletul la gură până la sfârşitul
romanului.
„Moromeţii” Marin Preda
„Chemarea străbunilor‟ Jack London – deoarece îmbină aventura şi totodată drama,
genuri care îmi plac.
„Bărbaţii sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus‟ John Gray – a fost o carte
potrivită vârstei.

-

-

-

„Twilight‟ de Stepheny Stephenie Meyer – mi-a plăcut relaţia dintre cei doi îndrăgostiţi,
chiar dacă era imposibilă, a avut un final fericit; a fost primul roman care m-a fascinat;
deoarece a fost prima carte care m-a emoţionat.
„Comoara din lacul de argint‟ Karl May – pentru că este foarte complexă.
„Fram ursul polar‟ Cezar Petrescu – îmi plac urşii polari.
„Aventurile lui Huckleberry Finn‟ Mark Twain – îmi plac cărţile de aventuri.
„Jurnalele vampirilor‟ L.J. Smith
„Iliada‟ şi „Odiseea‟ Homer
„Idiotul‟ F.Dostoievski – tot timpul personajul principal mă surprindea prin alegerile pe
care le făcea.
„Parcy Jackson și olimpienii. Hoţul fulgerului‟ Rick Riordan – este plină de acţiune.
„Winnetou‟ Karl May – îmi place acest gen; o carte plină de aventuri şi învăţături
„Dexter‟ Jeff Lindsay
„Chasing Mavericks‟ Gerard Butler – deoarece mi-a arătat ce înseamnă adevărata
pasiune în viaţă şi că poţi face orice doreşti, dacă vrei cu adevărat şi dacă munceşti.
„I am Zlatan‟ Zlatan Ibrahimovic – am citit-o pentru a afla totul despre Zlatan
Ibrahimovic.
„Naşul‟ Mario Puzo – m-a atras deoarece este descrisă mafia.
„Profeţiile de la Celestine‟ James Redfield – oferă o altă viziune asupra lumii şi a
relaţiilor interumane.
„Ultimul mohican‟ J.F. Cooper – pentru că include aventură, dramă, dar şi dragoste.
„Agonie şi extaz‟ Irving Cooper – o carte despre viaţa lui Michelangelor Buonarroti.
„The secret garden‟ F.H.Burnet
„Hoţul de cărţi‟ Markus Zusak
„Portretul lui Dorian Gray‟ Oscar Wilde – este o carte care descrie o viziune foarte
complexă; pentru ideea prezentată şi pentru mesajul transmis.
„Viaţa la puls 200‟ Ioan Chirilă – vorbeşte despre pasiunea mea.
„Dragostea durează trei ani‟ Frédéric Beigdeder – deoarece mi-a schimbat perspectiva
asupra dragostei.
„Poezii‟ Mihai Eminescu
„Viaţa ca o pradă‟ Marin Preda
„Casa întunericului‟ Stephen King
„Romanul adolescentului miop‟ Mircea Eliade – m-am regăsit oarecum în cele citite;
este o poveste despre adolescenţă; este potrivită vârstei mele
„Legendele Olimpului‟ Alexandru Mitru – deoarece sunt fascinat de istoria marilor
popoare.
„Singur pe lume‟ Hector Malot -aventura şi experienţa de viaţă m-au captivat; m-a
emoţionat povestea coplilui; este carte mea preferată deoarece mi-a adus amintiri plăcute.
„Doi ani de vacanţă‟ Jules Verne - cred că motivul este acela că întotdeauna m-a
fascinat şi atras ideea de a trăi o perioadă în sălbăticie cu puţine resurse, folosindu-ţi
cunoştinţele.
„Alchimistul‟ Paulo Coelho – m-a învăţat multe lucruri după care mă voi folosi în viaţă.
A fost şi plăcută.
„Arta succesului la români‟ Pavel Coruţ – deoarece te ajută în viaţă.
„Cuore inimă de copil‟ Edmondo de Amicis – prima carte pe care am citit-o cu drag
„Jocurile foamei‟ Suzanne Colins – deoarece abordează un subiect interesant, iar modul
în care este scrisă este foarte dinamic; aventura şi intensitatea bogată a întregii serii.
Trilogia „Emblema leului‟ Francine Rivers – le consider interesante deoarece acţiunea se
petrece în Roma Antică.
„Numele trandafirului‟ Umberto Eco – pentru că am simţit că acea carte a fost scrisă
pentru mine, mi-a răspuns la toate întrebările, a fost plină de suspans şi mister, iar
sfârşitul cărţii a fost unul inedit, la fel şi titlul.

„Lorelei‟ Ionel Teodoreanu – m-a fascinat povestea de dragoste dintre cele două
personaje.
- „Shutter Island‟ Dennis Lehane – deoarece ca şi filmul este o carte psihologică, iar
ambele m-au impresionat prin complexitatea lor.
- „Emma‟ Jane Austen – pentru că cuprinde rafinament, delicateţe şi eleganţă, dar şi
pentru că acţiunea se petrece în vremuri îndepărtate.
- „Ce ne spunem când nu ne vorbim‟ Chris Simion - a fost una din cărţile pe care nu
doream să le termin, dar în acelaş timp doream să aflu sfârşitul.
- Seria „Îngerul nopţii‟ Becca Fitzpatrick – deoarece lectura a fost înconjurată de mister,
fiinţe supranaturale, dragoste şi extaz.
- Seria „Vampirii din Morganville‟ Rachel Caine. Este o serie de cărţi foarte complicată,
care te ţine mereu cu sufletul la gură, iedile romanului şi faptul că este SF.
- „Dangerous game‟ William Harris – deoarece se petrec întâmplări neaşteptate.
- „Ciulinii Bărăganului‟ Panait Istrate – deoarece a fost foarte dinamică şi a avut o
poveste de excepţie.
- „Întoarcerea din rai“ Mircea Eliade – mă regăsesc în carte.
- „Vulturul însângerat“ Craig Russell – carte poliţistă plină de acţiune, care m-a fascinat
încă de la prima pagină.
- „Vieţi paralele“ Ellen Meister – mi s-a părut diferită şi emoţionantă.
- „Eve“ Anne Carey – este o carte care îmbină aventura cu dragostea.
- „Pulbere de stele“ Neil Gaiman – are o poveste inedită.
- „Romeo şi Julieta“ W. Shakespeare – este o drgoste dramatică, o poveste cu final trist,
diferit de celelalte.
- „Pasiune periculoasă“ Nora Roberts – mă încântă totul din ea: draostea celor două
personaje, oceanul şi lumea lui subacvatică.
- „The rainmaker“ John Grisham – este despre avocatură, un subiect care mă interesează.
- „Veronika se hotărăşte să moară“ Paulo Coelho – prezintă într-un mod interesant printre
altele povestea dintre o femeie normală şi un schizofrenic; a fost prim carte pe care am
citit-o în limba engleză şi pur şi simplu m-a atras foarte mult subiectul şi felul în care a
fost scrisă.
- „Război şi pace“ Lev Tolstoi – deoarece a fost un roman complex, care mi-a permis să
observ detaliat viaţa personajelor.
- „Grace“ Richard Paul Evans
- „Marele jaf“ Timothy Watts- un roman poliţist care m-a ţinut cu sufletul la gură până la
final.
- „Războinicii Nilului“ Wilbur Smith – pentru a afla informaţii despre Egipt.
- „Şi dacă mâine va veni“ Sidney Sheldon – îmbină plăcut acţiunea şi romantismul şi te
ţine cu sufletul la gură.
- „Ceva de împrumut“ Emily Giffin.
- „Moara cu Noroc“ Ioan Slavici.
- „Mara“ Ioan Slavici – m-a emoţionat iubirea Marei pentru copii ei; în fiecare moment al
său m-a făcut să fiu curioasă şi să citesc în continuare; este interesantă şi te ţine cu
sufletul la gură.
- „Tehnici de superînvăţare“ Oana Panagoreţ C.M. Armeanu – mi-a schimbat modul de a
gândi.
- „Copii din miez de noapte“ Salman Rushdie
- „Mâna stângă a lui Dumnezeu“ Paul Hoffman.
- „Urmează-ţi inima“ Andrew Matthews – are nişte sfatui foarte utile.
- „Istoria românilor povestită tinerilor“ Neagu Djuvara – deoarece Djuvara este un
personaj marcant şi încă tânăr al literaturii române.
- „Mare Tranquilitatis“ Katja Millay – pentru că a reprezentat o poveste originală în viaţa
tinerilor. Personajul principal m-a inspirat foarte mult.
-

-

-

„Frica“ Michael Crichton – pentru că finalul este unul neaşteptat.
„Fraţii Karamazov“ F. Dostoievski – din curiozitate, apoi din plăcere.
„Moarte pe Nil“ Agatha Christie
„Biblia“ pentru că vorbeşte despre noi oamenii şi despre trecutul şi viitorul nostru; este
foarte interesantă, complexă şi adevărată.
„Harap-Alb“ – Ion Creangă – este o carte foarte interesantă.
„Jurnalul unei iubiri“ Nicholas Sparks – deoarece era prezentată iubirea interzisă a doi
îndrăgostiţi şi hop-urile prin care cei doi treceau.
„O plimbare de neuitat“ Nicholas Sparks – pentru povestea celor doi tineri îndrăgostiţi.
„Baltagul“ Mihail Sadoveanu – pentru că este un roman de acţiune; este foarte multă
acţiune; acţiunea mi-a captat foarte mult atenţia.
„Gândeşte cutezător“ – Ben Carson - pentru că a fost foarte încurajatoare.
„La răscruce de vânturi“ Emily Bronte – simplă curiozitate; e o carte intrigantă, mi-a
plăcut foarte mult; pentru iubirea puternică dintre Catherine şi Heatcliff, iubire care
continuă chiar şi după moartea fetei.
„Dragoste interzisă“ Margaret Carr – pentru combinaţai perfectă între dramă şi dragoste.
„Un simplu geniu“ David Baldacci – este genul perfect pentru mine.
„Salem`s lot“ Stephen King - a fost cea mai interesantă şi mai genială carte pe care am
citit-o până acum.
„Un om căzut din stele“ Gheorghe Jurcă – povesteşte viaţa unui copil rămas orfan, cu
dureri şi suferinţe.
„Lovitură de maestru“ Elizabeth Gage – datorită subiectului interesant.
„Nu plânge sub clar de lună“ Heather Davis – mi s-a părut foarte frumoasă povestea
dintre cei doi protagonişti.
„Călătoriile lui Guliver“ Jonathan Swift – această poveste m-a făcut curios.
„Şi vremea e ca să ucizi“ John Grisham
„Îngerul mecanic“ Cassandra Clare
„Mic dejun la Tiffany“ Truman Capote – pentru că până la ultima pagină n-am ştiut cum
o să se termine.
„Pergamentul secret“ Ronald Cuter“ – este plină de suspans şi de întâmplări neaşteptate.
„Mâna dreaptă a diavolului“ John Saul – m-a prins de la prima pagină.
„Scrisoare de dragoste“ Mihail Drumeş – pe care am citit-o din curiozitate şi la îndemnul
mamei mele.
„Castelul din Carpaţi“ Jules Verne – îmi plac cărţile de aventură.
„Insula iubirii“ Patt Bucheister – mi-a plăcut foarte mult pentru că a fost de dragoste şi
foarte interesantă.
„Ultima zi din viaţa unui condamnat la moarte“ Victor Hugo.
„Tje philosophy of Andy Warhol“ Andy Warhol – pentru că un om minunat îşi
povesteşte viaţă, întâmplările şi cunoştinţele artistice.
„Arginţii lui Iuda“ Scott McBain.
„Elevul Dima dintr-a şaptea“ Mihail Drmeş - a avut de toate: umor, dragoste, ironie,
dramă. Toate aceste genuri îmi plac foarte mult.
„120 de zile ale Sodomei“ Marchizul de Sade
„Delirium“ Lauren Oliver – subiectul cărţii a fost foarte fascinant, SF.
„Cronicile Wardstone“ Joseph Delaney
„Cele treisprezece motive“ Jay Asher – consider că a fost bine structurată
„Cireşarii“ Constantin Chiriţă.
„Hobbitul“ J.R.R. Tolkien
„Robin Hood“ Henry Gilbert – e genul de carte care-mi place (istorică, legendă).
„Stelele strălucesc aproape“ Sidney Sheldon – m-a atras foarte mult.
„Jurnalul lui Abel“ Daniel Zărnescu – mi-a fost recomandată şi mi se potrivea subiectul.
„Imaginea din oglindă“ Sandra Brown – mi-a captivat atenţia de la prima pagină.

-

„De ştiut înainte de căsătorie“ Gary D. Chapman – pentru că sunt sfaturi utile.
„Me before you“ Jojo Moyes – foarte emoţionantă.
„1Q84“ Haruki Murakami – o poveste realistă extraordinară cu influenţe supranaturale,
care conturează viaţa a doi prieteni.
„Povestiri“ Franz Kafka – sunt interesante pentru modul în care se joacă cu mintea şi
spiritul tău de interpretare.
„Ada sau ardoarea“ Vladimir Nobakov – mi s-a părut cea mai interesantă datorită nu
doar subiectului, cât mai ales tehnicilor nobakoviene incontestabile de redare a ideilor.
„A iubi înseamnă a ierta“ Svatie Bastovoi – fiindcă a fost ceva cu totul nou, mi-a deschis
un univers total diferit faţă de ceea ce cunoşteam până atunci.
„Dracula“ Bram Stoker – deoarece a îmbinat tot ceea ce îmi doresc să găsesc într-o carte
bună.
„Arta de a iubi“ Miguel Ruiz – mi s-a părut foarte interesant titlul.
Cărţile lui Paulo Coelho – mereu citesc cu o plăcere deosebită cărţile lui Paulo Coelho,
deoarece îmi încarcă sufletul cu energie şi îmi deschid orizonturile.
„Zmeura de câmpie“ Mircea Nedelciu – este interesantă deoarece este construită pe trei
voci epice.
Seria „Star Trek“ Gene Roddenberry – deoarece mă pasionează tot ceea ce ţine de SF.
„Marile speranţe“ Charles Dickens.
„Departe de lumea dezlănţuită“ Thomas Hardy – pentru că fascinează prin dinamismul
şi complexitatea subiectului.
„Zece negrii mititei“ Agatha Christie – te ţine interesat până la ultima pagină.
„Alchimistul“ Paulo Coelho.
„Frida Kahlo“ Christina Burrus.
„Bucuria vieţii“ Irving Stone.
„Numai cu fiica mea“ Betty Mahmoody; William Hoffer – prezintă fapte întâmplate în
realitate şi a fost foarte emoţionantă.
„Poveste fără sfârşit“ Michael Ende – lumea şi universul din interiorul cărţii, firul
narativ, procedeele utilizate mi-au sporit spiritul creativ.
„Istoria secretă a lumii“ Jonathan Black – pentru că mă fascinează temele de genul
acesta.
„Cruciadele văzute de arabi“ Amin Maalouf – e o carte care reflectă evenimentele din
acea vreme într-un mod obiectiv, din perspectiva arabilor.
„La râul Piedra a şezut şi-am plâns“ Paulo Coelho – prezintă anumite aspecte ale vieţii
într-un mod unic.
„Academia vampirilor“ Richelle Mead.
„Limbajul trupului“ David Cohen - deoarece am vrut să cunosc despre gesturile
oamenilor.
„Jurnalul Anei Frank“ –deoarece a reprezentat o dovadă vie a istoriei din vremea celui
de-al doilea război mondial.
„Dulciuri amare“ Roopa Farooki – multă acţiune, suspans.
„Scrisoare către fiul meu“ Gabriel Liiceanu – pentru că citind această carte am ajuns să
cunosc o parte din sufletul acestui minunat om.
„Memorialul durerii“ Lucia Hossu Longin.
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