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Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a 

lumii. Vrem nu vrem, ne place sau nu, internetul face parte integrantă din viaţa omului modern, de 
neconceput în absenţa lui. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană, 
în care diversitatea, cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale, răspunsul este 
afirmativ, lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate. Ce 
ne aduce viitorul, vom vedea. 

Încă de la apariţia internetului s-au ridicat voci care au decretat sfârşitul lecturii, iar cartea şi 
calculatorul (nu altfel decât filmul sau televiziunea, la timpul lor) au fost plasate pe poziţii adverse. De 
ce? Pentru că ambele răspund aceloraşi nevoi: de informare şi divertisment (sau nevoii de poveşti, în 
ultimă instanţă). Aici se impune să nuanţăm puţin lucrurile. Atâta timp cât este numai o problemă de 
suport al informaţiei, opoziţia nu există. În definitiv, cartea şi-a schimbat de nenumărate ori forma: de 
la tăbliţele de lut, la sulurile de papirus, până la codexul tipărit şi cartea electronică. La urma urmei este 
o opţiune legată de confort şi accesibilitate. În momentul de faţă există pe internet numeroase biblioteci 
digitale, intens accesate. La fel, ni se pare rezonabil să acceptăm că o ecranizare de calitate, poate 
suplini parţial lectura unei cărţi. Şi atunci, problemele legate de televizor şi calculator se restrâng la cât 
timp şi în ce scopuri sunt utilizate. Dar aceste întrebări este firesc să ni le punem şi în legătură cu 
cărţile, pentru că există suficiente publicaţii de-a dreptul nocive şi aşa cum dorim să controlăm 
utilizarea calculatorului şi televizorului, aşa trebuie controlată şi lectura, până la o anumită vârstă. 
Orice exces devine, în cele din urmă, dăunător, inclusiv o lectură excesivă şi prost direcţionată, care 
poate duce şi ea la izolare, sedentarism, stări de stres, dificultăţi de adaptare, tulburări de vedere etc. 

Cele spuse până acum nu prea seamănă cu o pledoarie pentru lectură, dar am vrut să fac câteva 
delimitări pentru a nu cădea în capcana unor generalizări grosolane şi a incrimina mai mult decât este 
necesar televiziunea şi calculatorul. 

Unde încep atunci problemele? Problemele încep când copiii, de la cea mai fragedă vârstă, sunt 
uitaţi de părinţi în faţa televizorului sau la tastatura calculatorului, jucând în neştire jocuri stereotipe sau 
navigând nesupravegheaţi pe internet. Pentru cine vrea să aibă în casă adolescenţi care nu se dezlipesc 
de calculator, care uită de somn şi răspund monosilabic la întrebări, incapabili să se încadreze într-un 
program coerent, e un început promiţător. Dar deja se apropie de stadiul de părinţi o generaţie de tineri 
crescuţi în acest mod, care vor propaga, foarte posibil, acelaşi model. 

De ce este preferabilă lectura? În primul rând, nu dezvoltă o asemenea dependenţă. Cazurile de 
„dependenţă” sunt rare şi se întâlnesc, mai cu seamă, în rândurile elitei intelectuale umaniste, a marilor 
creatori. În al doilea rând, cartea nu generează câmp electromagnetic, ale cărui consecinţe asupra 
organismului uman, în general, şi asupra activităţii cerebrale, în mod special, nu sunt pe deplin 
cunoscute şi evaluate, dar s-au tras deja numeroase semnale de alarmă. Mai mult, cartea nu poate fi în 
aceeaşi măsură dăunătoare aparatului vizual. Apoi, lectura, şi aici trebuie să precizez că mă refer la 
lectura de calitate, dezvoltă vocabularul, amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile, propagă 
bunele modele, stimulând, în acest fel, comunicarea. S-ar putea obiecta că tinerii comunică mult pe 



internet. Este însă vorba, în cele mai multe situaţii, de o comunicare parţială, cu dialoguri trunchiate, 
convenţii specifice de limbaj, care foloseşte din plin simbolurile grafice şi se desfăşoară, de multe ori, 
sub pecetea anonimatului. 

Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. Cititorii sunt puşi în contact mediat cu mari 
gânditori şi personalităţi, este facilitată prin lectură, transmiterea valorilor de la o generaţie la alta, spre 
deosebire de internet şi televiziune, care au ca spaţiu predilect cotidianul şi sunt tributare modelor şi 
audienţei.  

Lectura stimulează gândirea şi creativitatea. Am lăsat la urmă acest argument, fără pretenţia de 
a le fi enumerat pe toate, pentru că aici se ascunde şi o slăbiciune a cărţii: ea acţionează prin cuvânt. În 
consecinţă, lectura presupune un efort de reprezentare. Citind, configurăm spaţii, cadre şi peisaje, 
personaje, ne imaginăm situaţii, construim imagini într-un mod personal. Televiziunea şi jocul pe 
calculator scutesc utilizatorul de efortul de imaginaţie, adăugând la cuvânt imaginea şi sunetul - pagini 
întregi de descriere sunt înlocuite cu un singur cadru, personajele au chip gata determinat, au un timbru 
al vocii, coloana sonoră vine şi ea să faciliteze efortul de înţelegere, lucrurile sunt pe jumătate 
procesate. Iar omul, prin natura sa, alege calea minimului efort. Cu cât vârsta este mai fragedă, cu atât 
seducţia exercitată este mai mare. Mai mult, jocurile pe calculator, din ce în ce mai evoluate, dau 
copilului posibilitatea să intervină direct în cursul acţiunii. În povestea citită, el poate cel mult să se 
identifice cu un personaj, în joc el este personajul dorit, poate să reia totul de la început, ori de câte ori 
vrea, şi să schimbe deznodământul. De aceea am convingerea că un copil familiarizat cu televizorul şi 
calculatorul înainte de a învăţa să citească, are puţine şanse de a mai deprinde gustul lecturii, pentru că 
este obişnuit să-şi obţină satisfacţiile pe căi mult mai uşoare. Pe cale logică, până nu învaţă să citească, 
copiii nu ar trebui lăsaţi excesiv la calculator şi televizor. 

Nici aici nu se poate trage o linie de demarcaţie strictă. Lucrurile nu sunt albe sau negre. Aşa 
cum există cărţi de duzină şi cărţi dăunătoare, aşa există şi jocuri care stimulează creativitatea şi 
inteligenţa şi dezvoltă abilităţi de adaptare. Totul stă în măsură şi selecţie. 

Cum atragem copiii spre lectură? Lucrurile se schimbă, noile generaţii nu se mai mulţumesc cu 
un rol pasiv, ele reclamă un rol participativ, creativ. 

În primul rând copilului trebuie să i se citească poveşti. În jurul lecturii trebuie creată o 
atmosferă plăcută. Povestea trebuie împletită cu dialogul. Trebuie să ne asigurăm că ascultătorul nostru 
înţelege şi participă. Copilul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite, să anticipeze, să 
configureze finaluri posibile.  

O condiţie esenţială în formarea unui cititor este să ne luăm toate măsurile de precauţie pentru a 
asigura uşurinţa actului citirii, aceasta însemnând depistarea precoce a defectelor de vedere şi a oricăror 
dificultăţi de natură fizică sau psihică existente. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un 
automatism, prin exerciţiu consecvent, nu se poate ajunge la lectură.  

Textele trebuie să fie adecvate vârstei, capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de 
copil. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului 
psihologic al destinatarului. Este adevărat că poveştile sunt nemuritoare, dar generaţiile se schimbă şi 
au alte centre de interes. În momentul de faţă, în manualele de limba şi literatura română, există texte 
din clasici, greu accesibile din cauza limbajului încărcat de regionalisme, arhaisme, cuvinte ieşite din 
uzul curent. Când tot al doilea cuvânt trebuie explicat, este greu de presupus că se poate dezvolta gustul 
pentru lectură.  Asta nu însemnă că nu trebuie studiaţi clasicii, dar pentru fiecare lucru trebuie găsit un 
timp potrivit. 

Nu are rost să ne închipuim că dacă îl vom pune pe copil să citească o carte, acesta, contaminat 
brusc de plăcerea lecturii, va merge să ceară o alta de la bibliotecă. Este nevoie de lecturi comune, de 
implicare din partea părinţilor, educatorilor şi, de ce nu?, a bibliotecarilor, prin acţiuni specifice, 
antrenarea în dezbateri pe marginea celor citite, efort participativ. Exemplul personal al părinţilor, un 
mediu adecvat, chiar dacă nu sunt condiţii obligatorii, ajută mult.  



Experienţa personală şi profesională îmi spun, însă, că mai trebuie să existe şi un început de 
predispoziţie lăuntrică. 

Încercăm să protejăm, prin această campanie, un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am 
trăit. Dar, după cum am spus, lumea este într-o schimbare accelerată. Iar direcţia în care se orientează 
este greu de prevăzut. Deja se aud voci în sociologie care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă 
abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează. Dacă această lume este mai bună, rămâne 
de văzut.   
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