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Marți, 14 februarie 2023, ora 1415 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Națională a Lecturii va fi marcată  

la Biblioteca Județeană Satu Mare 

 

Sub auspiciile Consiliului Județean Satu Mare, Direcției Județene pentru Cultură 

Satu Mare și ale Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Biblioteca Județeană și 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Dariu 

Pop”, Asociația Scriitorilor de Nord Vest și cele două filiale județene ale asociațiilor 

bibliotecarilor marchează Ziua Națională a Lecturii prin organizarea ediției a II-a a 

evenimentul „Pledoarie pentru lectură”. 

Evenimentul se va derula vineri, 17 februarie, cu începere de la ora 1200, în 

găzduirea Bibliotecii Județene Satu Mare, în sala cinema, și reunește o serie de activități 

menite să contribuie la încurajarea lecturii și la promovarea bibliotecilor, a colecțiilor, 

serviciilor și facilităților pe care instituțiile cărții le pun la dispoziția diverselor categorii de 

beneficiari.  

Deschiderea oficială a evenimentului va aparține reprezentanților instituțiilor 

organizatoare și partenere care, prin luările de cuvânt ale domniilor lor, vor reitera 

importanța cărților în viața noastră, necesitatea imperioasă de educație prin lectură, 

inițierea unor obiceiuri și deprinderi în rândul copiilor și al tinerilor care să conducă la o 

nevoie de rutină a consumului de lectură, tocmai pentru ca respondenții tinerei generații să 

se poată bucura de beneficiile ei. 

În completarea mesajelor transmise, prelegerea intitulată „Lectura între necesitate și 

pasiune”, în expunerea scriitorului și omului de cultură Felician Pop, vine să puncteze 

ideea că textul tipărit reprezintă principala sursă de cultură și civilizație a omenirii și că, 

prin răbdare și măiestrie, putem forma abilități de lectură conștientă pentru lectorul aflat în 
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plină dezvoltare. 

 Prezentarea „Pledoarie pentru lectură”, realizată de către Paula Horotan, 

directoarea adjunctă a instituției gazdă, va fi livrată în format electronic și ulterior 

distribuită și diseminată în unitățile de învățământ din municipiu, prin mijlocirea 

bibliotecarilor școlari, și în școlile din județ, prin intermediul bibliotecarilor publici.  

În egală măsură, marcarea acestei zile este și un bun prilej de a-i implica activ pe 

elevi, sub coordonarea profesorilor de limba și literatura română, într-o activitate menită să 

susțină demersul comun al instituțiilor partenere și astfel să redacteze recomandări de 

lectură, pe baza operelor literare citite sau să prezinte scurte eseuri despre importanța 

lecturii. Cele mai reușite lucrări vor fi premiate într-un cadru festiv.  

Ziua Națională a Lecturii este instituită prin Legea Nr. 21/2022. Astfel, ziua de 15 

februarie capătă conotații naționale, fiind încurajate activitățile culturale, sociale și 

educaționale prin care se evidențiază importanța lecturii, în special în formarea copiilor și 

tinerilor. 

La eveniment vor fi prezenți: prof. Anișoara Boitor, inspectorul școlar general al 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare; prof. dr. Natalia Manuela Boloș, directorul 

Colegiului Național „Mihai Eminescu”; prof. Mariana Sălăgean, directorul Casei Corpului 

Didactic „Dariu Pop”; Zamfir Danciu, directorul general al Direcției Județene pentru 

Cultură Satu Mare; Felician Pop, președintele Asociației Scriitorilor de Nord Vest, 

profesori de limba și literatura română, elevi, bibliotecari și membri în filiala județeană a 

Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), 

precum și în filiala județeană a Asociației Bibliotecarilor din România. Rolul de gazdă îi 

revine d-nei Dariana Săsărman–Țou, managerul Bibliotecii Județene Satu Mare. 

Organizatorii lansează invitația de a se alătura evenimentului reprezentanților 

instituțiilor și autorităților publice locale și județene, managerilor și directorilor instituțiilor 

publice de cultură și ai unităților de învățământ, dar și tuturor dascălilor și jurnaliștilor, 

deopotrivă. 
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Paula Horotan, director adjunct 

Biblioteca Județeană Satu Mare 

Telefon: 0751187054;  0786187084 

e-mail: paulahorotan@yahoo.com;   paulahorotan.bjsm@gmail.com 
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