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Abstract: Oficiul ,,Beletristică” are misiunea de a participa  la procesul de instruire, formare şi educare ce 
se desfăşoară în cadrul Universităţii şi Bibliotecii, prin dezvoltarea unei bogate colecţii  de publicaţii, 
organizarea manifestărilor cultural-educativ, susţinerea acţiunilor de promovare a valorii lecturii 
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La Universitatea Tehnică din Moldova, anul 2010 este numit „Anul lecturii” prin ordin emis 
de către Rector, la propunerea Bibliotecii. S-a elaborat  un plan de activităţi culturale dedicate 
acestei campanii, prin care tindem să trezim interesul pentru  lectură. Biblioteca  este conştientă de 
importanţa lecturii în viaţa studenţilor pentru că lectura are mai multe avantaje: cunoaştere, educare, 
cercetare, recreare, etc. 

Cu regret, lectura astăzi a devenit problematică, specialiştii de bibliotecă fiind în căutarea 
soluţiilor pentru activizarea ei. Din aceste motive ne-am propus, în prezenta comunicare, să 
accentuăm importanţa lecturii în mediul universitar, să identificăm dificultăţile lecturii şi să punem 
în evidenţă intenţiile Bibliotecii privind lectura. 

În societatea actuală, în care informatizarea pune stăpânire pe un număr tot mai mare de 
activităţi şi oameni, se poate observa că se citeşte din ce în ce mai puţină literatură. Lectura este 
adesea diminuată şi din motiv  că produce pierdere de timp. Îndrumarea lecturii  studenţilor de 
asemenea este dificilă. Studenţii aleg o modalitate atrăgătoare şi uşoară de regăsire  a informaţiei 
necesare. Internetul este o sursă enormă de informaţie, ce este uşor accesibilă. 

Însă, utilizatorilor trebuie să le reamintim că cititul cărţilor  şi accesul la informaţia 
electronică -  sunt la fel de importante. Va trebui insuflată ideea de a contopi tendinţele  de lectură 
clasică cu cea nouă digitală. Pentru utilizatori este de un real succes căutarea unei bibliografii, 
biografii, lecturarea clasică a operei şi întocmirea unui rezumat sau a unui comentariu, a unui referat 
folosind ajutorul calculatorului. Dar, lectura reprezintă o metoda didactică, educativă în care 
predomină acţiunea de comunicare scrisă, ce propune studentului o cale de autoinstruire eficientă 
prin dobândirea unor tehnici intelectuale specifice. Astfel de tehnici asigură valorificarea deplină a 
procedeului „muncii cu cartea”, respectiv a „muncii cu manualul” sau cu alte materiale de acest gen 
destinate special procesului de învăţare. Lectura îndeplineşte astfel, simultan şi succesiv, funcţia de: 



informare, documentare sistematica; stimulare a instruirii, autoinstruirii; culturalizare, educare 
permanenta a studentului. 

Dacă intrăm în amănunte, putem evidenţia şi alte  argumente în favoarea lecturii, decât cele 
pe care le-am menţionat mai sus. Pe lângă faptul că dezvoltă gustul pentru citit, lectura  satisface 
dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor, contribuie într-o măsură importantă la 
îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor, la formarea unui vocabular activ, bogat, la educarea 
sentimentelor morale şi estetice. Există un moment etic necesar în actul propriu-zis al lecturii, un 
moment care nu este nici cognitiv, nici politic, nici social, nici interpersonal, ci unul pur şi simplu 
independent etic. Etica lecturii poate fi explorată cu exemple alese din poezie, filozofie sau chiar şi 
din textele politice sau din studiile de critică literară. 

Lectura în sine este o muncă extraordinar de dificilă. Reflectarea cu mintea limpede asupra a 
ceea se întâmplă cu adevărat într-un act de lectură este şi mai dificilă. Cartea este o comoară fără de 
preţ, în care unii oameni îşi adună cele mai frumoase gânduri pentru ca alţii să le poată folosi în 
voie; cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri. De-a lungul vremii mulţi 
scriitori au definit şi arătat cu multă prisosinţă influenţa pe care o exercită asupra educării omului, 
cartea. Astfel, Miron Costin spunea despre cititul cărţii că: ,,... nu este alta mai frumoasă şi mai de 
folos în toată viaţa omului zăbavă decât cititul cărţilor” , iar Alexandru Vlahuţă zicea că: ,,.. este un 
fel de S.O.S. al sufletului”. 

Drumul citirii unei cărţi nu are sfârşit. Cartea îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă 
vreme asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe lîngă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia 
să revii după ce ai terminat-o, să reiei cartea oricînd doreşti. Trezirea interesului pentru lectură este 
punctul de plecare pe tărîmul cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitate. Lectura 
propriu zisă nu începe, decît după ce reuşeşti singur să descifrezi cu uşurinţă ideile ascunse în 
spatele semnelor grafice, odată cu descifrarea enigmei acestor hieroglife care adesea  înspăimîntă. 

Numai formarea interesului pentru lectură nu este suficientă, pentru a face din orice student 
un cititor devotat, care să se adîncească ore întregi în lectura unei cărţi. Pentru a-i determina pe 
studenţi să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze cu răbdare şi stăruinţă gustul pentru 
lectură, să fie îndrumaţi spre a alege ceea ce vor citi. Întîlnim adesea studenţi grăbiţi, care nu sunt 
tentaţi să mai citească şi altceva decît ceea ce li se cere de profesor la orele de curs. Cu aceşti 
studenţi, care au învins deja greutăţile începutului, nu mai poate fi vorba de lipsă de interes, ci 
problema îmbracă alt aspect - formarea gustului pentru lectură. Odată format, gustul pentru lectură 
se poate transforma într-o adevărată pasiune. Această dragoste de carte şi lectura ei, este nespus de 
benefică oricărui cititor. Cartea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm, ea  instruieşte chiar şi 
fără să i-o ceri şi, poate cînd nici nu doreşti. 

Uneori tinerii nu au la îndemână cărţile cele mai potrivite cu vîrsta, preocupările şi 
preferinţele lor, alteori indiferenţa mediului înconjurător faţă de lectură determină această atitudine. 
În astfel de cazuri intervenţia bibliotecarului este necesară, el va indica cărţi pe care studentul le va 
citi, mobilizându-l în vederea orientării sale spre o lectură plăcută şi interesantă. De asemenea 
bibliotecarul va lua legătura cu profesorii cerîndu-le să-i îndemne, de cîte ori au posibilitatea, iar de 
acolo să-i lase singuri să observe ce cărţi sunt numai bune pentru interesul lor.  



În ultimii ani studenţii tot mai mult preferă să citească literatură gen detectiv, fantastică şi 
mai puţin literatura universală şi română, cu excepţia studenţilor ce susţin examenul de bacalaureat, 
atît vorbitori de limbă română, cît şi rusă. La sala de lectură a oficiului „Beletristică” se organizează 
ore de lectură cu studenţii specialităţii ,,Informatică aplicată”, unde profesorul îi pune să citească cu 
voce tare, pentru a comunica despre ce este vorba în fragmentul citit de acesta, iar după aceea se 
poartă discuţii despre conţinutul povestirii, se scot în evidenţă calităţile personajului. Este deosebit 
de important, ca studenţii să înţeleagă bine ceea se ce citeşte, apoi să fie în măsură să analizeze, să 
deosebească ceea ce este instructiv şi educativ, ca în final să-şi poată formula clar o opinie despre 
cartea citită. În timpul lecturii cititorul gîndeşte fără întrerupere, îşi aminteşte ceea ce a învăţat pînă 
atunci, compară vechile cunoştinţe cu cele asimilate recent, sintetizează ceea ce citeşte, apreciază 
valoarea operei parcurse. Cu alte cuvinte el nu numai lecturează, ci face şi aprecieri şi ia o atitudine 
faţă de cartea pe care a citit-o. 

Trebuie dezvoltată şi ideea că cartea bine aleasă poate fi un bun prieten într-o călătorie, într-
o zi de odihnă sau în orele de destindere, cartea este un prieten care nu deranjează pe nimeni, nici 
nu plictiseşte, nici nu cere condiţii speciale pentru a fi citită. Este suficient ca studentul să aibă 
dragoste de carte, s-o împrumute la bibliotecă, s-o deschidă şi s-o citească. Un lucru este extrem de 
important -  acela de a-i învăţa pe studenţi cum trebuie aleasă şi citită o carte. Mai întîi trebuie să se 
respecte cartea, să nu i se îndoie filele atunci cînd se întrerupe lectura, să nu fie murdărită  făcîndu-
se tot felul de însemnări pe paginile ei. O carte nu trebuie citită la voia întîmplării şi nici în grabă. O 
carte se citeşte într-un anumit fel, după natura cărţii, după scopul în vederea căruia se face lectura, 
după obiectivul urmărit. O carte citită numai pentru destindere nu ridică de obicei probleme. 

Omul învaţă la orice vîrstă şi evoluţia rapidă a societăţii şi a culturii trebuie să-l incinte să-şi 
păstreze curiozitatea trează. Bibliotecarul trebuie să fie un mediator între carte şi utilizator, agent al 
dezvoltării persoanei umane, să promoveze cartea şi lectura ca pe mijloace esenţiale în formarea 
indivizilor. Biblioteca va rămîne un templu al lecturii, de formare şi cultivare a  spiritului ştiinţific şi 
estetic, de perfecţionare în sensul educaţiei permanente şi al autoinstruirii în cadrul oricărei instituţii 
de învăţămînt. 

„ Anul lecturii” la Biblioteca UTM va fi marcat printr-o multitudine de activităţi în sprijinul 
lecturii. Se preconizează întâlniri cu scriitori, editori de carte, bibliofili; lansări de cărţi; topul celor 
mai citite cărţi, vernisaje ale lucrărilor profesorilor; concursul celor mai activi cititori etc. Sperăm 
aceste acţiuni să aducă rezultatele dorite. 

În sinteză: lectura este un aspect esenţial al procesului instructiv-educativ; actualmente 
există factori obiectivi ce diminuează procesul lecturii; bibliotecii îi revine un rol deosebit în 
edificarea prestigiului lecturii; pentru activizarea lecturii în biblioteca universitară sunt necesare: 
cultivarea dragostei pentru lectură, promovarea imaginii lecturii; învăţarea tehnicii lecturii, 
organizarea activităţilor de amploare în sprijinul lecturii. 
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