
PROIECTUL “AJUTOR LA TEME”
      -prezentare generală-        

                          
Proiectul  „Ajutor la teme” a fost, la început, doar o idee - dar o idee foarte bună, pe care 

am considerat că merită s-o transform în realitate, dacă pot.
M-am gândit la copiii instituţionalizaţi, care nu au familia lângă ei. Cum se descurcă ei 

dacă au probleme la şcoală, dacă nu au înţeles o lecţie, dacă nu ştiu să-şi facă temele? Cu ce 
înlocuiesc ei acel sentiment de siguranţă pe care ţi-l dă mama şi tata, când ştii că, odată ajuns  
acasă de la şcoală, orice necaz ai, găsesc ei o rezolvare, te ajută ei cumva?

 Profesorii voluntari nu au cum să înlocuiască familia, dar pot să-i ajute pe copii cu lecţiile,  
le pot explica pe îndelete ce n-au înţeles în clasă, astfel încât să meargă la şcoală fără frică, şi chiar 
să fie „asul din mânecă”, prietenii secreţi.

Aşa că, în septembrie 2010, am bătut la uşa Centrului de plasament „Speranţa”,  unde am 
făcut cunoştinţă cu directoarea centrului, d-na Ştefan Lucia, pe care am întrebat-o dacă ar avea 
nevoie de ajutor pentru copii, ajutor  la teme. Răspunsul a fost pozitiv, argumentat cu exemple de 
copii care vroiau sa ia note mai mari, dar personalul centrului nu avea pregătirea necesară pentru 
a-i ajuta. 

Urma să găsesc profesorii voluntari; tocmai când le-au fost tăiate salariile, veneam eu cu 
propunerea de a da medita ii gratuite... ț

Prima dată mi-am încercat norocul cu doamna Florina Paşcanu, care ştiam că vine aproape 
zilnic la sala de lectură a bibliotecii.  Nu numai că n-am primit un zâmbet rece, convenţional,  
însoţit de un refuz, dar propunerea mea a fost primită cu interes şi cu promisiunea de a vorbi cu 
colegii de la Şcoala gimnazială nr. 10. Cu alte cuvinte, dintr-o primă încercare, aveam deja un mic 
grup de voluntari. Ca să nu mai spun de curajul pe care l-am căpătat, curaj care m-a determinat să 
bat la toate uşile directorilor de şcoli sucevene. Şi a fost cu folos, pentru că am cunoscut mulţi  
oameni buni, cu suflet mare, care au vrut să ajute.

Acum suntem în  al  patrulea  an  de  proiect,  cu  multe  reuşite  şi  nereuşite,  dar  primele 
contează mai mult. Dacă în primii trei ani beneficiarii  proiectului au fost elevi din Centrul de 
plasament  „Speranţa”  şi  Centrul  de  plasament  de  tip  familial  „Colţ Alb”,  anul  acesta  ni  s-au 
alăturat şi câţiva elevi (clasele a VIII-a şi a XII-a) de la Centrul de plasament „Micul Prinţ” şi 
Centrul de plasament „Sf. Nicolae”.

Multe mulţumiri profesorilor voluntari fără de care acest proiect nu ar fi posibil!
Am avut  satisfacţii  când  am văzut  copii  lăudându-se  cu  notele  primite  şi  cu  reacţiile 

profesorilor de la şcoală, uimiţi de progresele pe care le-au făcut.
 Am avut bucuria ca proiectul să fie selectat pentru cartea  Căutătorilor de Poveşti,  pentru 
care, în urma vizitei pe care ne-a făcut-o în 2012, Irina Păcurariu a scris o poveste despre speranţă 
şi a doua şansă. Cartea electronică (proiectul este la pag. 116 ) o veţi găsi pe site-ul nostru, alături 
de articolele pe care le-am scris după primul an de proiect pentru revista bibliotecii, „Scriptum”. 
De asemenea proiectul a primit o diplomă de merit din partea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor 
şi Bibliotecilor Publice din România în anul 2013.

Şi acum finalul meu preferat, cel din articol: „Ca iniţiatoare şi coordonatoare a proiectului 
cred  în  utilitatea  sa,  educaţia  fiind  pentru  orice  copil  punctul  de  plecare  în  realizarea  socio-
profesională ca adult. Un mic ajutor, venit la momentul potrivit, poate schimba viaţa unui om. Din 
acest  motiv,  dacă  avem sprijinul  profesorilor,  proiectul  Ajutor  la  teme va  continua  şi  în  anii 
următori.”

                                                                                                     Nicoleta Tipa
                                                                                        Secţia de Împrumut pentru Copii



PROIECTUL „AJUTOR LA TEME”
                                            (articol publicat în revista Scriptum an XVII nr. 1-2  2011, pag.7-14) 

În cadrul unui curs organizat de IREX la Braşov s-a solicitat fiecărui bibliotecar participant 
să vină cu o idee de proiect, pentru exemplificarea noţiunilor de scop, obiective, activităţi şi pentru 
parcurgerea  teoretică  a  etapelor  acestuia.  Mă  bucur  că  ideea  cu  care  m-am  prezentat  am 
transformat-o în realitate şi astfel, Biblioteca   Bucovinei „I. G. Sbiera” a demarat pe 7 februarie 
2011 proiectul “Ajutor la teme”, proiect ce vizează una dintre cele mai defavorizate comunităţi ale 
societăţii  noastre:  copiii  instituţionalizaţi.  Aceştia  sunt  lipsiţi  de  suportul  familiei  şi,  din  cauza 
constrângerilor  financiare  cu care se confruntă centrele  de plasament,  accesul  lor la  educaţie  şi 
cultură este limitat.

Beneficiarii proiectului sunt copii şi tineri instituţionalizaţi în două centre de plasament din 
municipiul Suceava: „Speranţa” şi „Colţ Alb”. Prin acordarea unor meditaţii săptămânale, asigurate 
de profesori voluntari,  se urmăreşte îmbunătăţirea  situaţiei lor şcolare, reducerea diferenţelor de 
şanse  faţă  de  colegii  lor,  proveniţi  din  familii  normal  constituite,  dar  şi  ridicarea  gradului  de 
încredere în forţele proprii şi stimularea potenţialului intelectual.

În urma analizei chestionarelor aplicate unui număr de 32 de copii, cu vârste între 7 şi 19 
ani,  s-a  constatat  dorinţa  lor  de  a  fi  ajutaţi  la  teme  la  următoarele  materii  şcolare  (în  ordinea  
numărului de solicitări): matematică, limba engleză, limba română, limba franceză, chimie, fizică, 
istorie, informatică, geografie, biologie şi limba latină. 
Dacă iniţial numărul elevilor a fost de 32, datorită atmosferei relaxate, fără note, şi a unor rezultate 
pozitive, pe parcurs s-au înscris tot mai mulţi copii, la tot mai multe materii, în prezent fiind 56 de 
beneficiari ai meditaţiilor gratuite. 

Voluntarii participanţi la proiect sunt profesori din 8 unităţi şcolare din municipiul Suceava, 
membri ai „The English Speaking Union- România”,  profesori pensionari şi colege (cu pregătire 
adecvată) de la  Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”. 
Ei sunt: director adjunct Mihai Gabriela, Bobu Raluca, Căşuneanu Luminiţa, Chiriţă Anca, Nichitean 
Mihaela,  Oniga Albumiţa şi Timofti  Liliana-  cadre didactice la  Şcoala cu clasele  I-VIII  nr.  1 
Suceava;  Apostol  Felicia,  Forij  Silvia,  Gafencu  Stelian  şi  Mustea  Mihaela-   cadre  didactice  la 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava;  Guzu Mihaela- Genoveva, Huluţă Ecaterina şi Irimescu 
Violeta- Dorina-  cadre didactice la  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava; Boerescu Claudia- 
Alexandra,  Cîrcu  Clara, Cristescu  Dorina,  Giuraniuc  Gabriela-  Doina,  Gvinda  Bianca-  Elena, 
Lohănel  Oana,  Macovei  Narcisa,  Măzăreanu  Angelica  şi  Vorobeţ  Georgeta,  Jucan  Rodica  şi 



Macovei Olivia-  cadre didactice la  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava; Catargiu 
Mihaela, Grosu Manuela, Hudici Georgeta-Mihaela şi Vorniceanu Cristina-Nicoleta,  cadre didactice 
la   Colegiul  Tehnic  „Samuil  Isopescu”  Suceava;   Fărcuţ  Eugenia,  Lorenţi  Camelia,  Maxim 
Cristina, Muscă Mihaela şi Vranău Felicia, Cuşnir Rahila-  cadre didactice la  Colegiul Naţional 
„Mihai  Eminescu” Suceava;  Bodnar  Loredana,  Bursuc  Ion,  Macovei  Daniela  şi   Vătămănescu 
Nicolae,  cadre didactice la  Colegiul Naţional „Spiru Haret” Suceava; Biliuţă  Anca şi Şuleap 
Ioana- cadre didactice la  Liceul cu Program Sportiv Suceava; Foca Florin- Iulian şi Şveduneac 
Valentin-  membri  ai  „The  English  Speaking  Union-  România”;  Fădur  Mihaela,  Adamovici 
Simona, Tiron Raluca- Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”,  Paşcanu Florina,  Straton Georgeta 
Alexandra şi Dranca Gabriela.
Cei 49 de profesori voluntari au completat chestionare prin care şi-au dat acordul de a participa la 
proiect şi, pe lângă datele de contact, au precizat zilele şi orele la care sunt disponibili- informaţii  
necesare alcătuirii grupelor de lucru şi orarului.

Fiind vorba de meditaţii, ca să fie eficiente, s- a urmărit ca, pe cât posibil, grupele de lucru să 
fie mai restrânse- sunt şi cazuri în care un profesor se ocupă de un singur elev, dar şi profesori ce au 
6 elevi la o meditaţie. Orarul a fost alcătuit în funcţie de programul fiecărui participant, ceea ce s-a 
dovedit a fi destul de dificil, fiind peste 100 de persoane implicate, profesori şi elevi. 

Proiectul se desfăşoară pe perioada semestrului al II- lea al anului şcolar în curs, profesorii 
voluntari acordând 55 de meditaţii săptămânal (unii au dorit să preia şi două grupe) în sălile de studiu 
de la Centrul de Plasament „Speranţa” şi la Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”, în special la „Fond 
Bucovina”.

Pentru  crearea  unui  cadru  legal,  necesar  desfăşurării  proiectului,  Biblioteca  Bucovinei  a 
încheiat acorduri de parteneriat cu instituţiile şcolare menţionate anterior şi cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

Sindicatul Bibliotecii Bucovinei, „Bibliotheca“, a găsit sponsori care au donat copiilor caiete, 
pixuri şi creioane, pe care le folosesc la meditaţii.



Proiectul a debutat într- o zi de luni, cu 6 grupe la Centrul de Plasament „Speranţa”, meditaţii 
la matematică, franceză, limba română şi fizică. Prima a fost grupa de matematică gimnaziu,cu d-l 
profesor Stelian Gafencu care are acum la meditaţii şase eleve din clasa a VII-a (iniţial au fost trei, 
vezi foto). 

A urmat grupa de limba română cu profesoara Lorenţi Camelia şi trei elevi de clasa a IX-a.

La Biblioteca Bucovinei proiectul a debutat cu grupa d- nei învăţătoare Albumiţa Oniga şi 
patru copii din clasa a III-a:



Urmate de grupa profesoarei Raluca Bobu cu copii din clasele I şi a III- a.

Alte grupe de lucru, alte meditaţii:

Profesoara de matematică Angelica Măzăreanu cu o elevă de clasa a XII-a.

Profesoara de limbă engleză Mihaela Muscă şi doi elevi din clasa a IX-a.



Colega noastră Simona Adamovici, la o meditaţie de limba română cu trei elevi de clasa a V- a

Colega noastră Mihaela Fădur a început cu meditaţii la o grupă de limba franceză, clasa a VII-a, 
acum având două grupe la limba franceză şi o grupă la istorie.

Profesoara de limbă franceză Luminiţa Căşuneanu cu copii din clasele a V-a şi aVI-a.

Meditaţie la istorie cu profesoara Cârcu Clara şi o elevă din clasa a XII-a.



Meditaţie la matematică, clasa a V-a, cu profesoara Nichitean Mihaela.

D-l Şveduneac Valentin cu grupa de începători la limba engleză,

şi cu grupa de avansaţi.



Meditaţie la matematică cu d-na profesoară Huluţă Ecaterina şi patru elevi de clasa a VI-a.

Meditaţie la chimie cu d-na profesoară Hudici Georgeta şi eleve din clasa a VII-a.

Meditaţie la chimie cu d-na profesoară Maxim Cristina şi elevi din clasa a VIII-a.



Meditaţii la limba franceză cu d-na profesoară Paşcanu Florina şi o elevă din clasa a X-a.

Copiilor  care  nu  au  beneficiat  până  acum  de  serviciile  Bibliotecii  Bucovinei  (adică 
majoritatea) li s-au eliberat permise de acces; venind aici la meditaţii, în scurt timp secţiile instituţiei 
le-au devenit familiare. Lucrând la Secţia de Împrumut pentru Copii, văd cu plăcere că sunt interesaţi 
de cărţi, calculatoare şi de acţiunile la care îi invit.
În fotografiile de mai jos se vede cum copiii urmăresc filmul „Isprăvile lui Păcală”după ce le-am 
prezentat  opera lui Petre Dulfu. Colega noastră Adriana Gafiţa îi „transformă” prin face-painting în 
diverse personaje, alese de ei. 
 Bianca nu lasă din mînă permisul pe care tocmai l-a primit.



La altă acţiune copiii au primit cărţi cu poeziile lui George Topârceanu, au învăţat să caute la cuprins 
un anumit titlu şi au citit poezii pe rând, după ce au ascultat înregistrarea poeziei „Balada unui greier 
mic” de pe pagina web a Bibliotecii Bucovinei, rubrica „Biblioteca audio”. De asemenea au ascultat 
formaţia Mondial cu melodia „Primăvara”, versuri George Topârceanu. 

Tinerii participanţi la proiect au fost prezenţi şi la Sala de Artă „Elena Greculesi” cu ocazia 



lansării cărţilor d-nei Florina Paşcanu.

Se vede că un prim rezultat al proiectului a fost faptul că Biblioteca Bucovinei a câştigat noi 
utilizatori.

În urma centralizării datelor din chestionare am observat că unii elevi au menţionat că sunt 
interesaţi de muzică, aşa că le-am oferit ocazia de a fi audiaţi de cunoscutul dirijor, compozitor,  
folclorist, d-l George Sârbu- preşedintele Fundaţiei Culturale ce-i poartă numele- şi care promovează 
tinerele talente în muzica populară. 
Vă prezint câteva fotografii de la audiţia intermediată de d-l Bogdan Murgoci, care, de asemenea, m-
a însoţit în toate drumurile mele la centrele de plasament şi  la unităţile şcolare implicate în proiect.
Fetele din fotografii au fost selecţionate pentru a urma cursurile Fundaţiei Culturale „George Sârbu”.



Şi iată urmarea, participarea la spectacole:



Pentru monitorizarea meditaţiilor am întocmit fişe zilnice, care cuprind: grupa de lucru (spre 
exemplu  FzG2-  fizică  gimnaziu),  ora,  profesor,  elevi,  observaţii  profesor.  La  ultima  rubrică, 
profesorii notează ce au lucrat în ziua respectivă, ce lacune au copiii şi care este atitudinea lor.

Pentru o mai bună organizare, pe lângă fişele de monitorizare zilnice, am întocmit două tabele: Orar 
elevi gimnaziu şi Orar elevi liceu, care sunt afişate la Centrul de Plasament „Speranţa”.

În derularea proiectului colaborez zilnic cu d-na Lucia Ştefan, şef Complex Protecţie 
de Tip Rezidenţial Suceava, şi pot spune că sunt impresionată atât de răspunderea pe care o are, 

având în grijă atâţia  copii-  toţi  cu experienţe  triste  de viaţă-,  cât  şi  de implicarea în rezolvarea 
problemelor lor. În fiecare dimineaţă îi trimit prin Yahoo Messenger d-nei Ştefan cele două fişe de 
monitorizare ale zilei respective, una cu meditaţiile ce au loc la Centrul de Plasament „Speranţa” şi 
una cu cele de la Biblioteca Bucovinei. 
La Centrul de Plasament personalul urmăreşte de dimineaţa până seara programul de meditaţii: sălile 



să fie pregătite, copiii să aibă caiete şi manuale, profesorii să aibă la îndemână fişa de monitorizare. 
Odată completată, fişa îmi este adusă a doua zi de referenţii care însoţesc copiii la meditaţiile de la 
Biblioteca Bucovinei. Urmează apoi discuţiile cu d-na Ştefan pe marginea însemnărilor profesorilor, 
ce măsuri ar trebui luate cu copiii, ce profesori trebuie să contactez pentru a ne lămuri asupra unor 
situaţii.
În continuare vă prezint un mesaj scris de d-na Lucia Ştefan, despre proiect: „Pentru început fiecare  
copil a dorit să fie ajutat doar la una sau două discipline, dar după ce au constatat cât de benefice  
sunt  aceste  meditaţii  pentru  ei,  singuri  au  venit,  foarte  entuziasmaţi  şi  mulţumiţi,  să  solicite  
meditaţii şi la alte discipline.  În afară de faptul că  unii elevi au reuşit să-şi îndrepte situaţia la  
învăţătură,  iar  alţii  chiar  şi-au  îmbunătăţit  rezultatele  şcolare,  copiii  sunt  foarte  fericiţi  că  
profesorii  voluntari sunt mai apropiaţi de ei,  îi  înţeleg,  îi  ascultă, le explică acolo unde nu au  
înţeles  la  şcoală,  îi  ajută  să  efectueze  temele  pentru  acasă,  mai  exact  s-au  creat  relaţii  de  
ataşament  şi  prietenie.  Profesorii  şi-au  dat  numerele  personale  de  telefon  copiilor,  în  scopul  
comunicării directe cu ei atât pe probleme şcolare cât şi pe probleme de viaţă.

Din fişele de monitorizare zilnice s-a putut observa că mulţi dintre profesorii implicaţi în  
proiect au dorit să fie în preajma acestor copii mai mult timp, depăşind programul de meditaţie  
stabilit, punând suflet şi încurajându-i să participe activ şi interesaţi la toate meditaţiile. 

Acum ne putem bucura de rezultate şi progrese privind  proiectul „Ajutor la teme” şi acest  
lucru se vede din notele elevilor obţinute şi din impresiile cu privire la rolul  profesorilor voluntari  
în viaţa lor. Copiii spun că au obţinut note mai mari la disciplinele la care au cerut meditaţii, sunt  
mai activi  la ore, mai stăpâni pe materie, încrezători în forţele proprii şi ce este mai important  
pentru ei, este faptul că au avut ocazia să cunoască şi alte persoane, pe care le consideră  foarte  
importante în viaţa lor.”

Am observat şi eu că mulţi profesori s-au legat afectiv de copii, ajutându-i în diverse moduri: 
de la dulciuri pentru cei mici şi plimbări la Cetate, până la asistenţă la diverse proiecte şcolare sau 
cumpărat rochia pentru banchet.

La  evaluarea  finală  a  proiectului  se  vor  compara  mediile  din primul  semestru  cu  notele 
obţinute în semestrul al II- lea, la materiile meditate. Astfel copiii care înregistrează cel mai mare 
progres  la  şcoală,  răsplătind  astfel  eforturile  profesorilor  voluntari  şi  ale  organizatorilor,  vor  fi 
premiaţi de către Biblioteca Bucovinei.

Ca iniţiatoare şi coordonatoare a proiectului cred în utilitatea sa, educaţia fiind pentru orice 
copil punctul de plecare în realizarea socio-profesională ca adult. Un mic ajutor, venit la momentul 
potrivit, poate schimba viaţa unui om. Din acest motiv, dacă avem sprijinul profesorilor, proiectul 
„Ajutor la teme” va continua şi în anii următori.

                                                    bibliotecar coordonator proiect: ing. Tipa Nicoleta-Doina
                                                                                             Secţia de împrumut pentru copii



PROIECTUL „AJUTOR LA TEME”
partea a II-a

  (articol publicat în revista Scriptum an XVII nr. 3-4  2011, pag.4-9) 
 

Proiectul  „Ajutor  la  teme”-prezentat  în  numărul  precedent  al  revistei,  s-a 
desfăşurat pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar 2010-2011, în cele 14 
săptămâni având loc cca. 750 şedinţe de meditaţii pentru 56 de elevi.
Dar dincolo de cifre, proiectul a însemnat mai mult, fiecare dintre participanţi-elevi, 
profesori  voluntari  şi  organizatori,  trecând  printr-o  experienţă  inedită,  care  ne-a 
marcat vieţile.

Iată  impresiile  unor profesori  voluntari  la  sfârşit  de proiect,  care variază în 
funcţie de atitudinea copiilor pe care i-au meditat şi de rezultatele obţinute:

ADAMOVICI SIMONA (Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”)
M-am simţit utilă venind în sprijinul celor trei elevi, am simţit că au nevoie, le  

folosesc aceste ore de meditaţii  şi  se simt bine în compania mea. S-a dezvoltat o  
relaţie prietenoasă şi afectivă reciprocă.

Sugestia mea este că proiectul „Ajutor la teme” ar trebui să aibă continuitate  
şi ar putea fi completat cu activităţi complementare venite în spijinul elevilor: vizite  
la muzee, activităţi în aer liber, plimbări, lecturi publice, etc.

 APOSTOL FELICIA GEORGETA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Suceava)
Proiectul a fost o încercare reuşită de a întinde o mână de ajutor copiilor în  

nevoie.
Pe lângă câştigul, sper real, în  acumularea, înţelegerea şi aprofundarea de  

noţiuni stric ştiinţifice, a fost un câştig, cred eu, şi  în  dobândirea de abilităţi de  
comunicare empatică, relaţionare, atât pentru copii, cât şi pentru noi, profesorii. Am  
semnalat goluri foarte mari în cunoştinţele ştiinţifice ale copiilor şi probleme  de  
retenţie.

Ca o sugestie, o mai atentă monitorizare din partea persoanelor implicate de  
la Centru de plasament „Speranţa”a temelor şi a caietelor copiilor (la fiecare oră,  
unii elevi au venit cu alt  caiet).

BILIUŢĂ ANCA-SIMONA (L. P. S.)
Un proiect foarte bine realizat, centrat pe nevoile şi cerinţele elevilor.

BOBU RALUCA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava)
Greu de lucrat cu elevi pe nivele diferite de clasă, cu diferite deficienţe, într-un  

timp scurt.

BOERESCU CLAUDIA-ALEXANDRA (C. T. de Industrie Alimentară)
Proiectul se intitulează impropriu „Ajutor la teme” pentru că elevii nu au avut  

niciodată teme până acum; noi am făcut ore de meditaţii pe baza fişelor proiectate de  
mine.



Mi se pare o iniţiativă excelentă pentru că oferă posibilitatea elevilor care  
provin din medii dezavantajate să se pregătească mai temeinic pentru şcoală şi să-şi  
aprofundeze cunoştinţele.

CĂŞUNEANU LUMINIŢA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava)
Proiectul  „Ajutor  la  teme” iniţiat  în  sprijinul  elevilor  aflaţi  în  centrele  de  

plasament a constituit, pentru majoritatea elevilor, cât şi a profesorilor, o experienţă  
inedită. Elevii au profitat de acest act de voluntariat în direcţia instruirii eficiente,  
realizând progrese la şcoală la materia respectivă.
În ceea ce mă priveşte, am avut parte de elevi care s-au implicat activ în actul de  
învăţare.

CHIRIŢĂ ANCA-LILIANA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava)
Cred  că  proiectul  a  avut  o  importanţă  majoră  pentru  elevii  implicaţi  în  

derularea lui. Profesorii care le-au fost aproape au valorificat toată experienţa lor,  
dar mai ales valenţele umane. Consider că au fost completate lacune, s-au elucidat  
probleme mai puţin înţelese, s-au realizat teste necesare testelor naţionale.
De foarte  mare importanţă a fost  comunicarea profesor-elev,  stimularea elevului,  
consolidarea încrederii de sine, valorizarea, lucruri necesare în evoluţia ulterioară şi  
mai cred că elevii au înţeles că în drumul lor spre mâine nu sunt singuri.

FĂRCUŢ EUGENIA (C.N. “Mihai Eminescu”)
Proiectul în sine e necesar şi binevenit. 
În ceea ce mă priveşte am constatat dificultatea de a lucra în acelaşi timp cu 

elevi din clase diferite, cu teme diferite. O problemă o constituie lipsa de motivaţie a 
acestor copii (nu înţeleg la ce trebuie atâta şcoală) şi faptul că nu au formate 
anumite deprinderi de muncă intelectuală. Frecvent sunt evidenţiate “golurile” din 
pregătirea lor, astfel că e destul de greu să “clădeşti”. Progresele se înregistrează 
lent, dar important este ca ele să existe.

FĂDUR MIHAELA (Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”)
Sunt foarte mulţumită pentru că elevii au obţinut note mai mari în urma 

pregătirilor.

FORIJ SILVIA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Suceava)
Proiectul în sine este o idee minunată pentru aceşti copii. E atât de evident 

faptul că ei nu sunt îndrumaţi de părinţi, pentru că nu sunt organizaţi în ceea ce fac, 
sunt indiferenţi la multe responsabilităţi privind şcoala.

GIURANIUC GABRIELA-DOINA  (C.T. de Industrie Alimentară)
Toată stima şi lauda pentru iniţierea acestui proiect.
Sugestii- aş propune ca elevii să fie evaluaţi pentru a se realiza grupe cu elevi 

de acelaşi nivel pentru a se putea lucra mai eficient.
Sper că şi eu v-am făcut o impresie bună şi veţi ţine cont în viitor să fac parte 

din program.



GROSU MANUELA (C.T.”Samuil Isopescu” Suceava)
Proiectul mi se pare foarte bun, util pentru aceşti elevi care, poate, se simt 

într-un fel marginalizaţi şi care, oricum nu şi-ar putea permite meditaţii.
Lucrul cu grupe mici de elevi este bineînţeles mai util elevilor care îşi pot lămuri 
toate neclarităţile. În clasă profesorul nu poate explica fiecăruia din cei 20-30 de 
elevi.

GUZU MIHAELA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Suceava)
Copiii  au  bunăvoinţă  şi  entuziasm.  Merită  să  fie  ajutaţi  chiar  dacă  fac  

progrese mici.

HUDICI GEORGETA (C. T. ”Samuil Isopescu” Suceava)
Nu toate elevele au acelaşi număr de ore pe săptămână la şcoală, astfel, cu  

unele sunt nevoită să lucrez înainte de a li se preda la şcoală, dar s-au descurcat. 
În general au făcut progrese, sunt lipicioase şi ne-am înţeles bine.

IRIMESCU VIOLETA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Suceava)
Proiectul este de mare ajutor copiilor, în timp va deveni eficient.

LORENŢI  CAMELIA (C. N. “Mihai Eminescu”)
A fost o experienţă constructivă, deoarece am cunoscut elevi din clase diferite,  

ce studiază în licee diferite, pe manuale diferite. Am meditat trei elevi de clasa a IX-
a, un elev de clasa a X-a şi, spre final, o elevă de clasa a XII-a. M-am confruntat,  
astfel, cu o situaţie inedită, aceea de a face, indirect, schimb de experienţă cu alţi  
profesori  de  limba  română  de  la  diverse  şcoli.  Am  cunoscut,  prin  intermediul  
copiilor,  alte  stiluri  de  predare,  manuale  noi,  teme  diverse,  diferite  metode  de  
evaluare, practicate de aceşti colegi în şcolile respective. Mi-am dat seama că se  
lucrează peste tot la standarde înalte şi exigenţa justificată a profesorilor determină,  
uneori, rezultatele mai modeste ale elevilor. 
Trei dintre elevii pe care i-am meditat au dovedit că au o bază destul de solidă din  
clasele anterioare şi în cazul lor, chiar nu ar fi fost un efort să se mobilizeze si să-şi  
depăşească nivelul actual. Doi elevi aveau, în schimb, un nivel foarte scăzut şi nici  
nu făceau efortul de a se redresa în vreun fel. Însă indiferent de nivelul şi de situaţia  
lor şcolară, TOŢI au intrat în acest program doar cu dorinţa de a-şi uşura munca  
solicitată  de rezolvarea temelor  şi,  mai  ales,  cu  dorinţa  de a-şi  îndrepta  situaţia  
şcolară,  în  cazul  posibilelor  corigenţe.  Nu  au  înţeles  că  pot  profita  de  aceste  
meditaţii pentru a-şi completa cunoştinţele sau pentru a-şi umple unele goluri. Nu au  
pus întrebări, nu au cerut lămuriri, nu i-au interesat explicaţiile. Nu au dovedit că  
doresc să aplice ceea ce au învăţat. Interesul lor era să-şi facă temele fără efort, fără  
să se implice. 

Cu toată sinceritatea mărturisesc că am muncit cu drag, deoarece am vrut,  
realmente, să ajut! Din motive personale, am, poate, o altă  deschidere faţă de aceşti  
elevi, deoarece, în trecutul meu apropiat, am schimbat destinul unui copil aflat în  
plasament. Dincolo de situaţiile descrise mai sus, care sper să  nu fie interpretate în  



defavoarea  copiilor,  deoarece  e  de  înţeles  comoditatea  lor,  a  fost  o  experienţă  
fromoasă şi utilă, din care eu chiar am învăţat multe. În privinţa copiilor, cred că şi  
ei au rămas cu ceva, deoarece am stabilit o relaţie caldă, apropiată, o comunicare  
firească şi umană, până la urmă. Am avut discuţii sincere cu ei şi mi-au împărtăşit  
experienţele lor de viaţă, mi-au cerut sfatul în unele privinţe şi mi-au prezentat, cu  
candoare, stilul lor de viaţă, în aparenţă relaxat, iar în realitate  marcat de  un destin  
pe care,  nu ei şi l-au ales.

MAXIM CRISTINA (C.N. “Mihai Eminescu”)
E binevenit acest proiect dar e greu dacă lucrezi în acelaşi timp cu elevi din  

ani diferiţi. Bucuria este mai mare atunci când ai şi rezultate.

MIHAI GABRIELA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava)
Consider că este un proiect foarte important pentru copiii instituţionalizaţi şi 

acest lucru se datorează implicării unei instituţii importante a judeţului care 
velorifică experienţa, disponibilitatea şi afectivitatea unui număr impresionant de 
cadre didactice.
Pe lângă cunoştinţele acumulate, elevii au relaţionat cu persoane noi, s-au constituit 
în grupe de studiu, au trăit experienţe comune, au aflat (din nou) că nu sunt singuri 
şi că este important să primeşti sau să oferi ajutor cuiva.
Nu ştiu dacă rezultatele la învăţătură vor creşte semnificativ după doar un semestru. 
Cred că e important să continue, nu neapărat pentru rezolvarea unor teme, ci mai 
degrabă pentru completarea unei pregătiri, pentru aprofundarea unor cunoştinţe, 
pentru încurajarea comunicării, pentru socializarea cu alte persoane.
Faptul că lucrează în sălile pline de cărţi, le stimulează dorinţa de lectură. Felicitări  
iniţiatorilor.

MUSCĂ MIHAELA (C.N. “Mihai Eminescu”)
Cred că este un program folositor pentru unii dintre elevi, cei care sunt cu 

adevărat interesaţi. Cei care nu sunt interesaţi, nu vor învăţa nici prin acest proiect, 
mai ales că nu sunt notaţi.
Cred că ar fi benefic un proiect care să le vină în ajutor elevilor care doresc să facă  
performanţă şi au nevoie de ajutor.

NICHITEAN MIHAELA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava)
Este un proiect util pentru aceşti copii. Mi-a făcut plăcere să-i pot ajuta.

ONIGA ALBUMIŢA (Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava)
-Proiectul ajută elevii la efectuarea temelor pentru acasă; 
-Contactul  cu  alte  persoane  de  încredere  le  lărgeşte  posibilitatea  de  a  

relaţiona în societate, mai ales că ei nu locuiesc cu familiile lor;
-Primesc sugestii şi sfaturi de folos;
-Îi  pregăteşte  pentru  clasa  a  V-a,  când vor  lucra  cu  profewsori  diferiţi  la  

materii diferite;
-Ar  fi  bine  pentru  aceşti  copii  dacă  ar  beneficia  de  sprijinul  mai  multor  



voluntari.
ŞULEAP IOANA (L. P. S.)
Proiectul „Ajutor la teme” a fost foarte bine organizat. 

Elevii  au  fost  deschişi,  cooperanţi.  Sunt  bucuroasă  că  am făcut  parte  din  acest  
proiect, deoarece am ajutat pe cei care aveau nevoie de ajutor cu adevărat.

Pentru a evalua progresul înregistrat la şcoală de elevii implicaţi în proiect, am 
vorbit cu profesorii lor şi am copiat din cataloage notele obţinute în semestrul al II-
lea la materiile şcolare meditate, pentru a le compara cu mediile din semestrul I. 
M-am bucurat să aflu că, indiferent de note, s-a observat o evidentă schimbare de 
atitudine, elevii devenind mai siguri pe ei, atenţi şi activi la ore. Când le-am spus 
profesorilor  de  proiect,  am auzit  replica:  „...acum  înţeleg  eu  de  ce..”,  ei  găsind 
explicaţia schimbării comportamentului elevilor participanţi la proiect.

Cam 30 % din ei nu au înregistrat niciun progres reflectat în note, 50% progres 
de la modest la mediu, cu note mai mari la o singură disciplină sau la mai multe, iar 
la 20 % dintre ei situaţia şcolară s-a îmbunătăţit evident. 

Pe 1 iunie a fost organizată festivitatea de premiere a proiectului, la centrul de 
plasament de tip familial „Colţ Alb”.                                                                               
Împreună cu colegii mei: Simona Adamovici, Bogdan Murgoci şi Bogdan Ionescu am 
reuşit să atragem sponsori: Auchan, S. C. Bucovina S. A., BettyIce, Real, Sav. Com. 
şi S. C. C-AGLA-C COM.

La festivitate am avut onoarea de a-i avea ca invitaţi, pe lângă o parte dintre 
profesorii voluntari, pe d-na Magda Isăilă- directoarea D. G. A. S. P. C. Suceava, 
d-l viceprimar Viorel Seredenciuc şi managerul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” 
Gabriel Cărăbuş.



Împreună cu d-na Lucia Ştefan am felicitat toţi elevii implicaţi în proiect şi le-
am înmânat diplome de participare şi dulciuri, iar cei mai silitori, care au răsplătit 
prin  rezultatele  obţinute  la  şcoală  eforturile  profesorilor  voluntari  şi  ale 
organizatorilor, au primit diplome de onoare şi premii constând în cărţi şi dulciuri. 
Cei şase premianţi au fost:  Munteanu Ancuţa-clasa I, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4, 
Pintilie Claudia, clasa a III-a, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4,  Dominte Alexandra, 
clasa a VIII-a, C. N. „Mihai Eminescu”,  Niga Florentina-Alexandra, clasa a IX-a, 
C. T. „Alexandru Ioan Cuza”, Iroftei Ioana, clasa a XII-a, L. P. S. şi Agheorghiesei 
Andreea, clasa a XII-a, C. de Artă „Ciprian Porumbescu”. Cu bucurie am aflat că 
ambele eleve din clasa a XII-a au intrat la facultate.

  Festivitatea de premiere a continuat cu un program artistic de muzică, poezie 
şi  dans.   Am fost  cu toţii  vrăjiţi  de vocea Ioanei  Ştefan şi  de talentul  la  dans al 
Mihaelei Munteanu. 



Cei mici au recitat poezii, iar grupul „Vincero”, creat de colegul nostru Bogdan 
Ionescu, a prezentat un moment artistic de dans, muzică vocală şi instrumentală (la 
chitară).



În încheiere copiii au fost invitaţi la o masă festivă cu „bunătăţi” de la sponsori 
şi de la „mame”, cum sunt numite doamnele bucătărese de la centrele de plasament.



Odată cu începerea noului an şcolar ne-am ţinut de promisiunea făcută şi am 
reluat proiectul, de data aceasta cu „forţe noi”, pentru că pe lângă profesori, la grupul 
de voluntari s-au alăturat şi studenţi de la Universitatea „Ştefan cel Mare” şi şase 
elevi din clasele a XI-a şi a XII-a de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”.

                                                   Bibliotecar coordonator proiect: ing. Nicoleta Tipa





	


	
 Aceasta e o poveste fără început și fără sfârșit – asemenea 
pildelor din vechime care spun că, dacă vrei să înveți să înoți, 
trebuie doar să sari în apă. La Biblioteca Județeană Cluj am 
cunoscut o femeie. Era nerăbdătoare și emoționată, în prima sa zi 
la cursul de calculatoare și navigare pe Internet – ziua în care a 
putut să-și vadă nepotul nou-născut pe Skype. Pe la jumătatea 
anului 2011, vizitasem, în sfârșit, fiecare județ din România; 
peste tot pe unde aveam să merg, vedeam fețele copiilor și aveam 
ocazia să discut cu mulți dintre ei. Toți acești oameni pe care îi 
întâlnesc demonstrează un adevăr simplu și valabil oriunde în 
lume: viețile li s-au schimbat fundamental atunci când au 
descoperit Internetul. Azi, mii de vârstnici din toată țara primesc 
gratuit instrucțiuni despre beneficiile Internetului și sunt ajutați 
să ia legătura cu cei apropiați, să caute produse online sau chiar 
să-și lanseze propriile bloguri, unde pot publica istoria familiei și 
a comunității. 
	
 Aceste povești vorbesc despre micile, dar neștiutele victorii 
ale unor oameni din zone cărora nimeni nu le dădea vreo şansă 
de reuşită. 
	
 Cuprinsul şi culoarea istoriilor semenilor lor îi pot inspira 
pe oameni să schimbe lumea în bine. Exact așa s-a născut și 
proiectul „Căutătorii de povești”. Călătoria a început cu o idee, cu 
un vis și cu o poveste de împărtășit lumii. În ultimii cinci ani, am 

lucrat împreună cu bibliotecarii, știind că ei au inspirația și 
cunoștințele necesare pentru a schimba în bine viețile celor 
din jur și că ne pot spune povești pline de însemnătate. Astfel 
s-a născut întrebarea: n-ar fi frumos ca bibliotecile publice din 
România să-și arate adevărata faţă publicului larg? 
 N-ar fi fantastic dacă bibliotecile, aceste sanctuare ale cărții, 
ar avea propria lor carte și istorie scrisă? 
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 Am dorit să arătăm schimbările minunate și emoționante 
pe care le-au trăit oamenii și comunitățile datorită grijii 
bibliotecarilor și dezvoltării bibliotecilor publice locale. 
Programul Biblionet este o inițiativă națională ce urmărește să 
le asigure tuturor românilor un sistem modern de biblioteci 
publice care răspunde nevoii acestora de a fi conectați la 
tehnologie și informație și le arată exact ce avantaje imediate 
le poate aduce Internetul în viața de zi cu zi. Fundația Bill & 
Melinda Gates a oferit României un dar de 26,9 milioane de 
dolari exact cu această menire. Pe o perioadă de cinci ani, 
bibliotecarii, autoritățile locale, guvernul, dar și diverse 
companii private s-au angajat să colaboreze nu doar la 
reformarea sistemului de biblioteci publice, ci și la 
îmbunătățirea vieților a milioane de români, oferindu-le acces 
la Internet și asistență de bază în utilizarea noilor tehnologii, 
prin intermediul bilbiotecarilor instruiți în acest sens. Suntem 
activi în peste 2.000 de biblioteci din toată țara. În fiecare 
județ, românii pot găsi o bibliotecă publică ce a inițiat 
procesul de reformă și asigură publicului acces gratuit la 
Internet. 
	
 Bibliotecarii publici din România au început să viseze, 
dar nu puteau porni singuri în această călătorie. Iată însă că s-
a ivit momentul când Căutătorii noștri de povești au intrat în 
joc și li s-au alăturat într-o minunată aventură. Doresc să le 
mulţumesc din suflet autorilor și eroilor noștri: Radu 
Paraschivescu, Cătălin Ștefănescu, Vlad Petreanu și 
încântătoarei Irina Păcurariu, pentru că au îndurat condiții 
dificile într-o caravană amețitoare, cu un program imposibil, 
pentru a vă putea împărtăși aceste povești pline de farmec. Ei 

au rătăcit prin toate colțurile țării și au făcut cunoştinţă cu 
oameni din peste 60 de orașe și comune, pe o căldură 
infernală, fără a rata nimic – nici  chiar termenele limită...
	
 Nu am fi reușit în demersul nostru fără pasiunea și 
dăruirea scriitorilor, fără dragostea lor pentru o poveste bine 
spusă și pentru cauza proiectului, fără forța de care au dat 
dovadă în transmiterea unui mesaj atât de important. 
	
 Aceasta e călătoria noastră: o poveste a bibliotecilor 
publice din România, spusă de patru extraordinari scriitori 
români. 
	
 Sper că ne veţi însoţi în călătoria noastră prin toată ţara, 
să vizităm oameni remarcabili și comunitățile pe care le 
slujesc. Această carte este despre legătura oamenilor cu 
biblioteca, despre viețile schimbate cu ajutorul unor 
bibliotecari pasionaţi de meseria lor. E o carte plină de 
poveștile autentice ale oamenilor acestei țări, cu speranțele și 
umorul  lor dulce-amar, cu lacrimile și promisiunile lor. O 
carte care înfățișează viața așa cum este astăzi. 
	
 Bibliotecile aduc oamenii laolaltă și au reușit în mod 
miraculos să-i unească pe toți cei implicați în proiect. 
Promisiunea cărții de faţă este că dragostea de oameni naște 
povești spuse din suflet. 
 

Paul-Andre Baran 
Director Biblionet  România
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Ajutor la teme cu Nicoleta Tipa, fost inginer – actual 
bibliotecar, de profesie om bun 
Biblioteca Județeană din Suceava
Iunie 2012

IRINA PĂCURARIU

Cine n-are un 
inginer, să-și facă 
rost de un 
bibliotecar!

	
 „-Știi de ce sunt strugurii acri?
 	
 -Pentru că nu poți ajunge la ei, spune vulpea. 
 	
 -Nu. Pentru că nu sunt copți, îi dă ursul replica.” 
	
 Așa suna un spot pe  care l-am auzit azi dimineață la 
radio și care făcea reclama unui supermarket. În traducere 
personală: nu vă mai gândiți că ceea ce nu puteți obține nu 
e necesar, pur și simplu fie n-a venit timpul să vi se 
împlinească dorința, fie nu v-ați calificat să vi se întâmple 
ceva bun. Altminteri, cum despre specia umană nu se 
spune că este cea mai deșteaptă sau cea mai puternică, ci 
că ar fi cea mai adaptată, este de înțeles de ce noi suntem 
cei la care speranța moare ultima.



	
 De fapt, lucrurile au o dinamică a lor, îmi spune 
cineva calificat, mai ales că pe diploma ei de licență scrie 
„specialist în mecanica fină”, „și așa se explică de ce, 
indiferent de situație, am căutat la orice problemă soluții 
inginerești”, continuă Nicoleta Tipa.
	
 După licență a lucrat într-un Institut de proiectări 
unde făcea calcule care trebuiau să conducă la soluții cât 
mai aproape de perfecțiune și asta pentru că pe fluxul de 
producție unde ajungeau uneltele și piesele de schimb pe 
care le desena nu erau acceptate decât toleranțe de 
microni. 
	
 În 2003, institutul s-a desființat și, nevoită să își 
găsească o slujbă, a ajuns la Biblioteca Județeană „I.G. 
Sbiera” din Suceava.  Aici s-a ocupat de configurarea 
bibliotecii virtuale, pentru că era exact epoca în care 
apărea cererea de carte electronica, iar sistemul clasic de 
stocare și fișare a titlurilor trebuia adaptat noilor 
tehnologii. Se schimba nu doar modalitatea de acces la 
informație, ci se reinventa paradigma etajelor de cărți din 
depozite care se transformau astfel în fișiere antrenate cu 
motoare de căutare permițându-ți să găsești un titlu sau 
întreaga operă a unui anume autor în doar câteva secunde.
	
 La un curs Biblionet desfășurat în 2010 Nicoletei și 
colegilor ei li s-a cerut să facă propuneri de proiecte. Se 
căutau soluții ca bibliotecile să redevină „personaje 
principale” în viața comunității, să nu mai fie utile doar 
elevilor care caută un titlu de pe lista de lecturi obligatorii 
sau câte unui profesor neatins de blazare. Cu 

antrenamentul ingineresc de a căuta soluții care să fie și 
necesare și eficiente, Nicoleta a definit problema 
matematic: cine are nevoie de ajutor versus cine îl poate 
oferi. 
	
 Nu știa  mai nimic despre copii asistați de stat din 

centrele de plasament. La început i-a văzut doar ca pe 
categoria care are nevoie de ajutor, cât despre ajutorul în 
sine, așa cum putea fi el intermediat de o ingineră relocată 
într-o lume condusă de o singură virtute, știința de carte, 
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nu putea fi decât unul care să „pună umărul” la  
învățătură. 
	
 Așa că, s-a pus pe căutat profesori, activi sau chiar 
ieșiți la pensie, și a început să îi convingă să ofere 
meditații gratuite unor elevi care aveau nevoie de 

pregătire suplimentară pentru examene sau doar la orele 
de la școală. A  continuat cu studenți de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, care au intrat și ei în 
program chiar dacă nu mai predaseră niciodată până 

atunci. A ajuns să aibă înscriși 99 de profesori și 71 de 
studenți voluntari cu specializări diferite, în funcție de 
nevoia pe care a depistat-o la copii. Cel mai complicat s-a 
dovedit programul de întâlniri față în față, care ține cont 
de orarul de la școală al fiecăruia și încearcă să stabilească 
meditațiile în funcție și de afinitățile personale, nu doar de 
disciplina școlară.
	
 Marele succes al Nicoletei este Alexandra, despre care 
îți povestește cu o anume tandrețe că are un adevărat și 
nealterat talent literar, fata din clasa a IX-a fiind și cel mai 
bun, blând și iubitor copil din întreaga lume. Nicoleta a 
încetat să pună problema inginerește, nu mai este 
bibliotecarul pedant și organizat, vorbește ca o mamă.	

	
 25.000 de copii din România mai trăiesc încă în 
orfelinate. Numărul este mare chiar și în comparație cu 
țări precum Turcia. Statul a început desființarea centrelor 
de plasament-mamut în care minorii au șanse minime de 
a evolua sănătos, dar lucrurile evoluează greu. În România 
mai sunt încă 60 de orfelinate care au în grijă cel puțin 
100 de copii fiecare.  
	
 O soluție mult mai bună o reprezintă asistenții 
maternali. Din păcate, doar 20.000 de copii abandonați au 
ajuns în grija unor astfel de părinți de profesie.  
Situația copiilor abandonați din România este încă 
departe de a fi rezolvată, fiindcă nu există un sistem 
eficient de prevenție care să le împiedice pe mame să 
renunțe la nou-născuți, nu există suficienți asistenți 
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sociali, iar românii nu înțeleg care sunt responsabilitățile 
unui părinte.
	
 Rata abandonului este încă ridicată în România, deși 
a mai scăzut în ultimii ani. În 1990 erau îngrămădiți în 
orfelinate, în condiții mizere, aproximativ 100.000 de 
copii. Majoritatea caselor de copii mamut – în care aceștia 
sunt tratați inuman și în afara standardelor normale de 
viață – au fost închise, iar minorii au fost mutați în 
complexuri rezidențiale mai mici sau la asistenți 
maternali. 
	
 Totuși, în țară mai funcționează aproximativ 60 de 
instituții de protecție, fiecare cu peste 100 de minori, 
locuri în care copiilor nu li se pot asigura condiții 
apropiate de cele familiale.
	
 Simte!, imperativul verbului „a simți”. E o replică 
într-o piesă de teatru (Purificare, de Sarah Kane) care 
spune așa: „Dacă nu simți, n-are niciun rost.” E un 
exercițiu dificil să te preocupe mai mult ce simți (fără să-ți 
dezvolți ego-ul), decât ce gândești; ești tot timpul ca un 
acrobat pe sârmă, într-un echilibru precar, dar merită 
efortul. Și despre ce simt acești copii este vorba și în 
proiectul Nicoletei Tipa. Fie că vorbim despre Sânziana, 
care ar vrea să ajungă fotomodel, sau de Emilia, care se 
visează psiholog, o privim în ochi pe Florentina care la 
șaptesprezece ani știe deja de ce va urma Facultatea de 
Drept, sau o ascultăm pe Alexandra, viitor economist.
	
 Toate aceste fete duc cu ele povești în care apare o 
trădare - fie a unui părinte, fie a cuiva care le-a fost 

confesor - și marea reușită a Nicoletei nu este doar că le-a 
adus profesori care să le ajute, pe unele chiar și la șapte 
obiecte, nu le-a salvat doar ca eleve; în mod esențial, le-a 
dat pentru prima dată în viață încrederea că pot avea 
prieteni.
	
 De altfel, nu doar sărăcia din România duce la 
abandonarea copiilor. Specialiștii spun că avem o 
problemă și cu nivelul scăzut al educației și al simțului de 
responsabilitate, cu lipsa spațiilor de locuit, cu plecarea 
părinților în străinătate, cu consumul excesiv de alcool. În 
fine, nu există în România o bună politică de prevenire a 
abandonului. Până acum autoritățile statului s-au orientat, 
mai ales, spre protejarea copiilor deja părăsiți și mai puțin 
spre stoparea fenomenului abandonului.
	
 Procesul de mutare a minorilor în centre mai mici – 
apartamente, case de tip familial sau la asistenți maternali 
– este însă unul de durată. Lucrurile se mișcă greu, fiindcă 
nu sunt fonduri suficiente în toate județele, responsabilii 
din țară nu cunosc legile privind protecția copilului, iar 
oamenii din sistem se opun încă reformei. „Cadrul legal 
există, dar el nu va fi aplicat niciodată dacă mentalitățile și 
atitudinile învechite care influențează implementarea nu 
dispar. Și, din păcate, aici lucrurile se mișcă mai greu. La 
nivel central dai o lege perfectă, dar la nivel local, te lovești 
de lipsa fondurilor, de rea-voință, de opoziție la 
schimbare”, a constatat un director UNICEF România, în 
deplasările sale prin țară.
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 În instituții cu peste o sută de copii este foarte greu să se 
asigure condiții bune de viață. „Acum, majoritatea 
acestora arată ca orice centru de profil din Europa. Poate 
mai puțin personalul care lucrează în ele – au salarii mici 
și sunt insuficienți ca număr. Fiecare copil ar trebui să 
aibă un plan individual și, teoretic, el există, dar nu se 
aplică”, spune cineva care stă mereu în preajma acestor 
copii.
	
 Faptul că Alexandra, Sânziana, Emilia sau Florentina 
(fiecare s-a luptat ca, la o mutare dintr-un orfelinat în 
altul, să își țină aproape frații mai mici) au găsit curajul de 

a visa se datorează Nicoletei și profesorilor care nu le-au 
predat doar latina – unul dintre punctele lor slabe –,  ci au 
reușit să le facă să înțeleagă,în limba română, că lumea nu 
este un purgatoriu, ci un univers.  
	
 Cărţile sunt precum o altă viaţă în viaţa ta. Tablou 
în tablou. Povestea unui personaj dubios, pe care nu l-ai 
mai întâlnit niciodată, nici la coadă la casieria hi-
permarketului, nici la serviciu, nici măcar din greşeală 
nu ai dat vreodată peste el la metrou.
	
 Cu toate acestea, este suficient să dai la o parte 
coperta şi să parcurgi doar câteva pagini amărâte, 
pentru ca o armată de străini să se insinueze în viaţa ta, 
să o înghită, să o regurgiteze iar aceasta să nu mai fie 
niciodată la fel. Cu fiecare carte deschisă, viaţa ta se mai 
schimbă un pic. Ai mai primit pe cineva lângă tine: 
personaje care îţi provoacă repulsie sau pe care le 
iubeşti, personaje de la care ţi-ai fi dorit să moşteneşti 
niscaiva trăsături - păcat însă că sunteţi cunoştinţe, nu şi 
rude.
	
 De fiecare dată când deschizi o carte, o înşiruire de 
străini îşi aşteaptă cuminţi rândul la coadă pentru a 
intra în viaţa ta. Iubeşte-i deopotrivă, învaţă ce este bun 
de la cei buni şi învaţă ce este binele de la cei răi. Şi, mai 
presus de toate, nu te simţi niciodată vinovat când 
foloseşti viaţa din viaţa ta pentru a fugi în irealitatea 
imediată. Nu este un act de laşitate, ci un act de 
autoconservare. Şi un act de cultură, pentru unii, cei care 
citesc cu mintea. Beletristica reprezintă viaţa în toate 
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formele, avatarurile şi metamorfozele ei şi nici măcar nu 
se limitează la asta, ci încalcă hotărât graniţele fanteziei 
pentru a o exploata, răvăşi, explora, până când acestea 
se risipesc ca un fum de ţigară. Cărţile reprezintă 
libertatea şi eliberarea în acelaşi timp. De curând, mi-am 
dat seama că, indiferent ce am face, oricâte experienţe 
am avea şi în oricâte ţări ne-am plimba, indiferent câți 
copii sau nepoţi am avea, viaţa nu ar fi la fel de bogată 
fără savoarea unică a cărţilor… Viaţa ta se împleteşte cu 
cea a autorului, care îşi împleteşte la rândul lui existenţa 
cu cea a personajelor pe care le-a creat şi care îl vor 
întovărăşi până la sfârşitul vieţii. Şi dacă ne gândim că 
mai sunt câteva milioane de oameni care se împrietenesc 
cu acelaşi autor şi cu aceleaşi personaje ca și tine putem 
spune că gaşca cititorilor formează cea mai vastă reţea 
socială din istoria omenirii. Curând, nu mai erau decât 
fărâme de cuvinte împrăştiate printre picioarele ei şi 
peste tot. Cuvintele. De ce trebuiau să existe? Fără ele, nu 
ar mai fi nimic din toate astea... scrie o fată care preferă 
deocamdată anonimatul și care nu a știut până de curând 
cum arată o cameră plină cu cărți. 
	
 A aflat într-o bibliotecă cu un inginer bibliotecar și o 
mulțime de prieteni, după o zi în care în sfârșit nu i-a mai 
fost frică de ora de latină. 
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