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 Fiecare om de pe acest pamânt ar trebui să acceadă către nivelurile superioare ale 
cunoașterii, să încerce să-și înalțe sufletul către cele mai înalte sfere ale științei și culturii, să-
și modeleze personalitatea către virtuțile cele mai alese, numai așa, omenirea ar incepe să 
beneficieze de comuniune, pace și ințelegere. 

 Pentru a evolua de la condiția de ființă primară, condiție cu care ne naștem, omul 
trebuie, pe tot parcursul vieții, sa-și educe simțurile, să evolueze constant pentru a se 
desăvârși pe sine insuși și a fi mai aproape de Dumnezeu. 

 Un rol foarte important în plan evolutiv il are lectura, adica cititul carților care ar trebui 
sa ne încante sufletul prin magia cuvintelor, a ideilor însuflețite pe care acestea le conțin, prin 
pătrunderea intr-o lume imaginară, plina de lumina și culoare, prin profunzimea trăirilor 
personajelor si nu in ultimul rând prin formarea unor atitudini pozitive, benefice in randul 
cititorilor. 

 Daca ne referim la elevii de gimnaziu, aceștia ar trebui îndrumați către ceea ce ar trebui 
sa citeasca, deoarece nu toate carțile pot avea caracter educativ, ci, dimpotrivă, caracter 
distructiv. 

 Pentru a se deprinde cu arta cititului, elevul trebuie să-și formeze, mai întai, gustul 
pentru lectură, iar acest lucru se poate realiza in timp, prin tatonări succesive, printr-o lectură 
susținută si constantă, iar in sprijinul acestei idei venind si profesorul care-l poate orienta pe 
elev catre o serie de opere placute, accesibile, interesante pentru aceasta categorie de varsta 
care să-l captiveze total. 

 De aceea, dragi elevi, deschideți o carte de lectură, citiți-o, doar prin intermediul 
acesteia veți pătrunde intr-un univers ficțional plin de viața si suspans, veți trăi si veți suferi 
alături de personaje, veți învăța sa discerneți între bine si rău, veți simți din plin gustul 
minunat al acțiunii. 

 Cititul carților poate aduce in rândul elevilor nenumărate beneficii cum ar 
fi:dezvoltarea capacitătții de exprimare, a inteligenței, a spontaneitații, a spiritului de 
observație, a imaginației, atribute necesare pentru o dezvoltare psihica integrală si 
armonioasă. De asemenea, le cultiva elevilor anumite valori pozitive ca: bunătatea, altruismul, 
generozitatea, credința in bine si adevăr etc. 

 Cartea aflată pe un raft de biblioteca nu-i decat un obiect estetic, ea prinde viața imediat 
ce intra in contact cu o subiectivitate receptoare care poate să pătrundă în acel univers de taină 
si mister si să scoată de acolo sensul cel mai profund al înțelepciunii umane. 
 

 Dragi elevi, nu ignorați carțile, ci, iubiți-le, considerați-le un adevarat prieten care vă 
indrumă pașii către plăcutul necunoscut, catre noi orizonturi de vis si de speranță ;rasfoiți-le si 
încercați să extrageți din ele nectarul, care reprezintă insăsi esența vieții. 

 Știm cu toții că în lumea contemporană există atâtea tentații pentru tineri care tind să-i 
smulgă din existența lor liniștită și firească in care aceștia se gasesc și să le pervertească 
sufletele inocente împroșcandu-le cu iluzii deșarte. De aceea, dragi copii, cultivați-va 
sufletele, înălțați sufletele spre flacăra vie a cunoașterii, astfel încât, toate aceste tentații să nu 
va atingă, desprindeți-vă de tot ceea ce este malefic si îndreptați-vă catre cea mai de preț 
comoara a lumii, cunoașterea. Numai prin cunoaștere veți deveni ființe superioare, dotate cu 
obiectivitate, capabile să înțeleagă lumea si rosturile ei. 




