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Un asemenea tip text presupune o examinare globală, fără investigarea unor detalii sau probleme de 
specialitate. Ea debutează, de obicei, cu prezentarea structurii şi a calităţilor textului, urmată de 
sublinierea aportului autorului în tratarea problemei. Ulterior, se analizează noutatea şi valoarea 
argumentelor, deosebirile faţă de cercetările anterioare şi pertinenţa concluziilor formulate. 
Persoanele cu abilităţi critice şi analitice deosebite, pot transforma prezentările în veritabile studii 
ştiinţifice. 
Prezentarea de carte este destinată mai ales publicării în reviste de specialitate, scopul său fiind cu 
precădere unul informativ. O prezentare de carte se adresează publicului larg, iar dimensiunile ei 
sunt mult mai mici decât ale cronicii literare, limbajul fiind simplu. Ea are scopul de a trezi interesul 
cititorului pentru cartea respectivă şi capătă o formă de reclamă culturală. 
Componentele prezentării:  
Componenta informativă 

 Prezentarea unor date despre autor; 
 Menţionarea altor lucrări cu o tematică asemănătoare sau a altor lucrări ale aceluiaşi 

autor cu care se pot face conexiuni; 
 Prezentarea coordonatelor generale ale problematicii, fără detalii; 

Componenta subiectiv-persuasivă: 
 Formularea textului la persoana I singular; 
 Susţinerea unor afirmaţii prin citate din carte; 
 Consideraţii despre stilul şi limbajul cărţii; 
 Menţionarea categoriilor de cititori cărora le-ar plăcea cartea şi de ce; 
 Exprimarea gândurilor şi sentimentelor faţă de carte; 
 Formularea unei concluzii/aprecieri personale 

Paşii de urmat în realizarea unei prezentări de carte: 
Intrarea în text şi abordarea problematicii 
Cartea pe care doresc să v-o prezint este... 
Cartea lui..., intitulată...prezintă, înfăţişează... 
Provocarea auditoriului cititorului pe parcursul expunerii 
Am citit puţine cărţi atât de interesante/documentate despre... 
Nu am mai citit ceva atât de interesant/frumos exprimat despre... 
Ieşirea din text 
Cartea merită citită pentru că... 
Vă invit să citiţi cartea pentru... 

 
De ce recomanzi acestă carte? 
(este amuzantă, aventuroasă, misterioasă, plină de suspans etc.) 

Povesteşte-mi despre protagonist: 
 
 
Relatează o situaţie cu care s-a confruntat protagonistul: 
 
 



Formulează o concluzie 
 
 
De ce ar trebui citită această carte? 
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