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Dacă privești mai adânc în Grădina Palatului
Echipa de jurnaliști de la Palatul Copiilor Bistrița a gândit special pentru elevi o anchetă 
legată de aspectul grădinii Palatului. Au adresat 7 întrebări și au selectat o parte dintre 
răspunsuri.

1. Ce v-ar motiva să petreceți timp în grădina Palatului, când vremea este favorabilă?
2. Pentru surse de inspirație suplimentară, ce elemente de decor propuneți să se regă-
sească în spațiul verde?
3. Ce simbol al Palatului s-ar putea regăsi în Grădină?
4. Cum vă imaginați o scenă în aer liber?
5. Cum creionați designul vegetal al Grădinii?
6. Ce activități educative comunitare s-ar putea întreprinde în grădina nou amenajată? 
7. Cum ați intitula Grădina de vis a Palatului?

Iată câteva viziuni ale creativilor arhitecți:

Bianca Ciobanu, clasa a V-a:
1. Mai multă culoare m-ar motiva să petrec timp în grădina Palatului, când vremea este favora-
bilă.
2. Pentru surse de inspirație suplimentară, propun să se regăsescă în spațiul verde mai multe 
decorațiuni.
3. În grădină s-ar putea regăsi un panou cu poze de la activități, pe post de simbol al Palatului.
4. Îmi imaginez o scenă în aer liber ca una normală, dar pe un panou din spatele scenei văd un 
colaj cu poze de la activități (simbolul Palatului). 
5. Creionez designul vegetal al grădinii ca fiind compus din muulte plante, câteva bănci și o 
scenă cu niște scaune în fața ei.
6. În gradina nou amenajată s-ar putea întreprinde: lansări de carte, spectacole, concursuri sau 
alte întâlniri cu scop educativ.
7. Aș intitula grădina de vis a Palatului ca fiind „Colțul rupt din rai al Palatului”.
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Antonia Baciu, clasa a VI-a:

1. Pe mine m-ar motiva să petrec timp în grădina Palatului un 
exercițiu de citit în natură.
2. Propun hrănitori pentru păsări.
3. Un simbol al Palatului ar putea fi o căsuță pentru păsări, sub 
formă de palat și viu colorat.
4. Îmi imaginez o scenă în aer liber pe tema „natura”.
5. Grădina e un mic colțișor de iarbă și copaci printre clădiri de 
beton. Când o văd îmi dă o stare de relaxare.
6. S-ar putea organiza activități de observare a păsărilor și 
fotografiere a lor.
7. Eu aș intitula Grădina de vis a Palatului cu 
„Luminiș de inspirație”.

Amalia Levey, clasa a VI-a:

1. Sursa de inspirație din natură 
2. Multe flori 
3. O statuie a unui copil voinic-curajos 
4. Stând în iarbă, scriind o poezie 
5. Proaspăt vara, misterios iarna 
6. Cititul împreună/ pe roluri 
7. Grădina Talentată

Diana Cîrceie, clasa a VII-a:

1. Peisajul
2. Picturi, statui, decorațiuni hand-made
3. Un tablou cu Mihai Eminescu, Ana Blandiana
4. Ca un teatru într-o gradină cu flori
5. Flori, copaci înfloriți
6. Club de lectură în aer liber, orele în aer liber
7. Grădina îngerașilor de la palatul de vis
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Ioana Nectaria, clasa a VIII-a:

1) Un spațiu primitor, amenajat ca atare, ce miroase a flori scăldate în soare. 
2) Mă gândesc la un hamac, flori de numeroase soiuri și o scenă.
3) O căsuță pentru păsări în formă de castel.
4) Scena ar fi dreptunghiulară, nu foarte înaltă, făcută dintr-un lemn lucios. Ar avea, eventual, o 
cortină, dar fără partea din spate, fără spații închise.
5) Multe flori și copaci rari, pictați, cu un drum mititel pavat cu plăci pe care cei mici să poată 
desena cu cretă. 
6) Orice fel de activități, de la minirecitaluri la dansuri populare și terapie prin artă. 
7) Picior de Rai/ A doua Poartă a Palatului.

Elena Ciotmonda, clasa a XI-a:

1. Îmi place să petrec timpul în foișor când vremea este favorabilă fiindcă este frumos amena-
jat și confortabil.
2. Nu aș avea nimic de adăugat fiindcă îmi place peretele frumos pictat, foișorul... Multe lucruri 
mă inspiră care sunt deja prezente.
3. Fiind de la cercul de scriere creativă, aș spune ori un stilou, ori o carte...
4. Mi-aș imagina că este vară și sunt fluturi prin curtea Palatului și copii care râd.
5. Unul bogat, frumos. Indiferent de anotimp, panorama care se regăsește în grădină Palatului 
este minunată.
6. Citit în aer liber (poate când se face mai cald).
7. O grădină unde toate cercurile sunt cumva interconectate. Cei de la cercul de tenis joacă 
ping pong, în timp ce elevii de la fotografie îi fotografiază iar noi scriem o poezie, un poem, o 
proză despre toată această activitate.
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Iulia Rebrean, clasa a XI-a:

 Voi începe prin a spune că sunt un elev ce obişnuia să fie foarte activ la orele de creație 
literară, jurnalism, teatru şi terapii ale sufletului din cadrul Palatului Copiilor, timp de 11 ani, 4-5 
zile pe săptămână. Am crescut, maturizarea şi responsabilitățile şi-au lăsat amprenta asupra 
mea, iar după ce Palatul Copiilor s-a mutat din rădăcini, fiind a doua mea casă, am suferit mult 
şi am început să merg mai rar pentru că nu mă mai simțeam acasă. Acum, Palatul şi-a prins 
rădăcinile în altă parte, sufletul meu încă nu s-a obşnuit, dar treptat va fi bine. Palatul actual 
are ceva aparte, ceva ce nu a avut mereu, o grădină. Încă nu i-am dat ocazia să mă fascineze, 
deşi eu mereu m-am gândit cum ar fi să ne putem ține terapiile într-o curte/ grădină. După mica 
introducere, am să răspund la câteva întrebări:
1. Motivația de a petrece timp în grădina Palatului se datorează prin simpla ei existenţă, pentru 
a căuta misterul inspirației din orice vreme.
2. În general, inspirația mea venea atunci când mergeam în pădure şi mă aşezam în hamac. 
Dacă s-ar putea pune câte un hamac în grădină, acela ar fi primul loc în care m-aş aşeza şi aş 
lăsa să curgă metaforele.
3. Palatul şi-a lăsat amprenta peste tot, doamna profesoară Ionela Nuşfelean este principalul 
simbol al Palatului pentru mine, aşa că, indiferent de locația unde mă aflu, dacă este dânsa 
acolo, este şi Palatul.
4. O scenă în aer liber este una în care sunt mulți copii talentați care ascultă liniştea naturii şi 
încearcă să îi dea glas.
5. Designul vegetal prezintă o altă latură a imaginației, unde ne putem bucura de culorile exis-
tente ale naturii.
6. M-ar încânta dacă s-ar putea ține diferite evenimente, concerte mai mici şi tot felul de activ-
ități.
7. Pentru că am fost obişnuită fără o grădină a Palatului, nu mi-am imaginat cum ar fi grădina 
de vis, consider că, această grădina actuală este cea de care avea nevoie Palatul şi noi toți 
aparținatorii acesteia.

Ce-ar mai fi de zis?

Rubrică realizată de Bianca Maria Ciobanu și Carla Dărăban, clasa a V-a
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Ce vede Eminescu?

 În Palatul Copiilor din Bistrița, mai exact în sala de creație literară, se află un tablou al 
poetului Mihai Eminescu. Acesta a fost primit de la cercul de pictură, imaginea poartă am-
prenta doamnei profesoare dr. Diana Morar . Privirea poetului e aparte. Mi-am pus câteva în-
trebări: la ce se uită poetul nostru?, la ce se gândește?, ce vede Mihai Eminescu? Am întrebat 
în dreapta, în stânga, pe colegii mei mai mici și mai mari. Această întrebare o adresez tuturor 
oamenilor …
 Priviți o parte din răspunsurile colegilor mei. Ce departe privesc!

„Mihai Eminescu se uită la o stea specială.” – Victoria Borbely, clasa I

„Mihai Eminescu se uită la: soare, cer, la iubita lui, la pădure și la constelație.” – 
Antonia Căliman, clasa a II-a

„Mihai Eminescu se uită la stele, și la copiii care citesc, și la lume.” – Raissa Peicu, clasa a II-a

„1. Pe Lukas. Ha ha ha! 
2. Vede trupa noastră.” – David Albețel, clasa a III-a

„Ochii lui Eminescu: Eminescu privește.../ Stele, stele/ 
Luceafărul cel minunat/ Cel ce ne luminează drumul.” – 
Alexandru Teodora-Maria, clasa a III-a

„Eu cred că Eminescu se uită în UNIVERS.” – Ilinca Cîrcu, clasa a III-a

„Mihai Eminescu se uită la partea frumoasă, colorată și bună a lumii, 
nu la cea tristă și posomorâtă.” – Irina Deac

„Eu cred că Mihai Eminescu vede din tablou bucuria noastră de a citi 
poeziile lui și vede creația pe care o facem de zi cu zi.” – 
Lucas Florea, clasa a III-a

„Eu cred că el ne vede pe noi cum scriem.” – Andreea Gabor, clasa a III-a

„1. Eu cred că Mihai Eminescu se uită la LUCAS. 
2. Eu cred că vede sperietoarea de păsări. Și se sperie de ea.” 
– Sofia Giancaspro, clasa a III-a

„Cred că Mihai Eminescu vede copiii citindu-i poeziile în ziua de azi.” – 
Miruna Hordoan, clasa a III-a

„Mihai Eminescu se uită la: stele, soare, lumină și la poeziile lui frumoase.” – 
Clara Măierean, clasa a III-a
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„1. Mihai Eminescu ne vede pe noi cu îngerii păzitori deasupra. 2. Ne dă gânduri bune doar 
uitându-se la noi.” – Tudor Moldovan, clasa a III-a 

„calcule cu liniarul: I. Se uită la Miruna/ II. Se uită la tabloul cu bărci/ III. Se uită la Bufni (eu 
i-am dat nume) pentru că îi e frică de ea.” – Luca Mureșan, clasa a III-a

„Eu cred că Mihai Eminescu din tablou se uită la creațiile lui și la stelele colorate și creative.” 
–Răzvan Neagoș, clasa a III-a

„1. El ne vede fericiți. 2. Cum scriem câte o poezie. O zi sau o mie/ Noi vom scrie câte o 
poezie. 3. Ne vede fericit pentru ce a reușit.” – Albert Negrea, clasa a III-a

„Eu cred că Mihai Eminescu vede din tablou chipurile Eminescienilor lui, care încearcă cât mai 
mult să-și dezvolte creativitatea.” – Raluca Poienar, clasa a III-a

„R1: Eu cred că vede casa lui părintească.
R2: Eu cred că vede o noapte înstelată.” – Sebastian Poienar, clasa a III-a

„Eu cred că Mihai Eminescu vede din tablou culorile amestecate. Parcă ar fi cosmos.” – Adeli-
na Stoleru, clasa a III-a

„Mihai Eminescu vede din tablou toate poeziile pe care le-a scris el.” – Veronica Stoleru, clasa 
a III-a

 „Zâmbete colorate (vede pe sub măști).” – Diana Tămaș, clasa a III-a

„Mihai Eminescu vede niște copii foarte deștepți și creativi.” – Maria Uilean, clasa a III-a

„Eu cred că Mihai Eminescu din tablou ne vede pe noi  cum lucrăm zi de zi la diferite lucruri 
interesante, cum facem poezii.” – Maya Georgiana Moldovan, clasa a V-a

„Eminescu din tablou vede o bibliotecă de care e mândru să știe că prietenii lui (cei de la 
palat) au creațiile acolo.” – Diana Radu, clasa a V-a

„Mihai Eminescu vede în fiecare zi scriitori. Tot felul de scriitori: mici, mari, înalți, scunzi, 
blonzi, bruneți. Care scriu poezii, compuneri, proză. Sau, mai simplu, un talent sclipicios.” – 
Ana Ciobanu, clasa a VII-a

„Eu cred că Mihai Eminescu vede din tablouri: poezii, literatură și lumânări aprinse.” – Maria 
Daniela Tăuth, clasa a VII-a

 Şi eu cred că Eminescu mai e copil. Mă uit de aproape, amănunţit, la el. Ochii stabiliţi 
pe un punct important. Cu papion şi cămaşă albă. Un poet demn de urmat. În timp ce mă 
frământam ce să mai scriu, colega mea de creație Amalia Levey mi-a împărtăşit o idee: 
„La ce priveşte (Mihai Eminescu) rămâne o taină!”. Da!

Denisa Iușan, clasa a VII-a
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Biblioteca din inima Palatului

Vara lui 2021 ne-a lovit din plin, dar căldura dogoritoare nu a oprit elevii Palatului Copiilor 
Bistrița de la aventuri creative. În timpul vacanței de vară, practicanții cercului de creație literară 
au trecut la treabă și au aerisit, pansat și aranjat noua bibliotecă, structura de lemn fiind făcută 
de domnul Ioan Drăguș, tâmplarul Palatului. Îi rămânem recunoscători.

Pe parcursul activității, aceștia au plecat în căutare de comori ascunse printre paginile 
cărților din 18 saci, volume  donate de doamna Rodica Brendea, pe care o păstrăm în inima 
bibliotecii. Copiii au lecturat pe nerăsuflate rețetele unor prăjituri delicioase, diverse notițe și 
scrisori cu un destinatar necunoscut.

Cărțile, având fel de fel de teme, au fost sortate după autor, editură și conținut, într-un 
mod estetic, cu ajutorul profesoarei coordonatoare Ionela-Silvia Nușfelean, îmbogățind sala cu 
mii și mii de povestiri gata să fie ascultate. 

Mă bucur că aceste cărți au avut șansa de a readuce istorisiri la viață prin intermediul 
acestui proiect. Sper din suflet că tinerii pasionați de frumos se vor opri în dreptul acestei lumi 
ascunse, pe care noi am decorat-o.

Vă anunț cu bucurie că biblioteca plasată în inima Palatului este deschisă cititorilor de 
orice vârstă. Așa că..., ce mai așteptați? Haideți și citiți împreună cu noi!

- Ioana Nectaria Bălan, clasa a VIII-a

35



36



Punți de cuvinte

Alexandra Cătan – o fată de 13 ani, este elevă în clasa a VIII-a la Instituția 
Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău. O elevă ambițioasă și puterni-
că (cu zece pe linie la toate disciplinele). Deține o relație divină cu natura, cu căr-
țile și cu Dumnezeu. Dragostea pentru toate acestea i-a fost insuflată de bunica 
sa, care, după părerea Alexandrei, este îngerul sufletului ei. Cărțile pentru ea sunt 
comunicarea directă cu scriitorul/ poetul, oglinda în care este reflectată viața tutu-
ror, de unde culege fărâme  de Univers și își construiește propriul Sine. Alexandra 
apreciază mult oamenii creativi și tăcuți care pot spune multe în puține cuvinte. 
Cei care o cunosc o admiră, mai ales atunci când zâmbește. 

– prof. Liliana Orehovschi
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Poetului 
 Alexandra Cătan

O, tu, poet călător 
în chip de pasăre în zbor, 
îngâni poezia, cu care mă alini
și  într-un dans nelămurit mă ții.
Tu, vezi trecutul, viitorul și prezentul,
clepsidra vieții curge la infinit.

Tu  te tot apropii săpând în amintire,
și-atunci știu că te-am găsit. 
Ți-e dor de tine, de toți ce te-au știut 
vreodată,
dar te-au uitat și nu te mai așteaptă. 
Vrei să le spui că încă ești aici,
iar ei aleargă orbi, nefericiți.

Eu, călătorule, te-am auzit
fiind surdă și oarbă, 
tu ai venit și mi-ai șoptit,
mi te-ai lăsat în grabă.

Tu rupi lanțul
ce desparte cerul de pământ,
iar sufletu-mi alunecă, plin de dor,
spre poarta înțelepciunii,
în care tainic mă strecor.

Te regăsesc ba-n chip de om, ba de  
copac,
din penița ta săltând scântei, 
Care sus  în păsări aurii se prefac,
împletind neîncetat mrejele dragostei. 
Te-am mai zărit cândva în altă lume,
O amintire vagă, acum îmbogățită,
de poezia ta,
îmi răscolește cuvintele 
uitate, dar pline de ispită.

Ai fost mereu același călător,
Poetule, culegând floarea vieții
De pe muntele cel mai înalt,
cel ce se întoarce spre mine acum
și mi-o prinde în părul tinereții.

Lasă-mă să-ți fiu însoțitoare,
Nu mă alunga de aici,
Hărăzește-mă cu răbdare,
Să luminez precum o lumânare
La căpătâiul celor disperați.
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Autostrăzi lirice între Orașe de cuvinte

În cadrul experienței Erasmus „Drinking Europe’s Water”, la 
atelierul de creație literară „Orașe de cuvinte”, l-am cunoscut mai 
bine pe Ali Imran Turk. Ali are 15 ani, trăiește în Düzce, Turcia, și este 
un adolescent  pasionat de literatură, căruia îi place să scrie poezii și 
scurte povestiri, să asculte muzică și să călătorească. El a decis să 
împărtășească cu noi una din poeziile sale. 

– Andreea Sütő 
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WITHOUT YOU 

I wouldn’t smell a flower that doesn’t smell 
like you, 

I wouldn’t listen to the bird that doesn’t sing 
for you.

Because without you?

I don’t want a day 

I don’t want a world 

And don’t want to live a life,

I don t want to do it without you!

Every breath I take without you 

Is burning my lungs. 

I spend my nights sleepless,

Thinking of you... 

If my heart will burn 

Let it burn for you.

And if my heart will love anyone else but you ?

I don’t want this heart, this other love...

I would do anything for a smile on your face 

Because I don’t want to live in a world 

That doesn’t make you laught.

I don’t want any other lover than you,

I don’t want to write for anyone but you,

In the end... I want YOU.

FĂRĂ TINE 

Nu aș mirosi o floare ce nu miroase la fel ca 
tine,

Nu aș asculta vre-o pasăre ce nu cântă pentru 
tine,

Pentru că fără tine?

Nu vreau o zi,

Nu vreau o lume, 

Nu vreau să trăiesc o viață fără tine,

Nu vreau să o fac fără tine alături!

Fiecare gură de aer în absența ta

E ca un foc pentru plămânii mei. 

Îmi petrec nopțile nedormind,

Căci gândul la tine mă ține treaz.

Dacă mi-ar arde inima,

Las-o să ardă pentru tine.

Iar dacă inima mea va iubi pe altcineva în afa-
ră de tine?

Atunci nu vreau această inimă, această o altă 
dragoste.

Aș face orice pentru ca un zâmbet să îți lumi-
neze fața,

Pentru că nu vreau să trăiesc într-o lume 

Ce nu te face să râzi.

Nu vreau o altă iubită în afară de tine,

Nu vreau să scriu pentru altcineva în afară de 
tine,

În final... Te vreau pe TINE.

40
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Trăind cu sentimentul irepetabilului, noi, micile impresioniste de la Foto-cine club, 
am încercat să surprindem în cea mai generoasă lumină 

câteva dintre momentele pe care le-am împărtășit cu voi între aceste două coperți. 
 

- Prof. coordonator Iulia Paula Pop
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Bilețelele jucăușe
Diana Cîrceie, clasa a VII-a

„Bună ziua! Primiți cu mottoul?” Așa a început o activitate foarte frumoasă, organizată de 
iubitorii de litere din Palat, în cinstea Zilei Naționale a Lecturii.

Era o zi bună de marți și ce noroc că aveam cerc de creație literară în aceeași zi cu ziua 
lecturii. Ajung acolo și ce să vezi? O văd pe doamna Ionela, pe Rita și Daria T. cum rulau niște 
hârtii colorate și le legau cu sfoară argintie. Intru în sală curioasă de ce fac cele 3 doamne/ dom-
nișoare, mă așez la locul meu, iar doamna profesoară vine la mine și ne zice mie și surorii mele, 
Daria C., despre ce era vorba:

- Dragele mele, astăzi în cinstea zilei lecturii, am hotărât să organizăm o activitate literară ce 
sigur o să vă placă! M-am gândit să facem niște bilețele cu mottouri din poeziile unor autori ro-
mâni și nu numai, de la A la Zet, iar ulterior să le împărțim tuturor celor din Palat și să citească 
mottourile cu voce tare. Ce ziceți?

- Extraordinară idee! exclam.

Și, hai să începem să rulăm mottouri în hârtie colorată în toate culorile curcubeului și să 
le legăm cu sfoară argintie. Apare și Antonia B. Se implică și ea cu elan.

După ce le terminăm pe toate, Rita, Daria T. și doamna Ionela se grăbesc ca nu cumva 
să o rateze pe doamna contabilă (se făcea ora 16). Din păcate eu nu m-am dus, deoarece au 
avut prioritate, la prima rundă, cele ce au ajuns primele, cum se spune în zicala aceea „Primul 
venit, primul servit”, dar stați liniștiți, deoarece am rugat-o pe Rita să îmi zică o impresie despre 
reacția dânsei, iar asta a spus: „Reacția doamnei contabilă m-a bucurat, mai ales știind că poți 
face un om fericit, până și cu cele mai minuscule gesturi.” (Rita Hortopan)

În timp ce ele s-au dus la contabilitate, 
noi cele ce am mai rămas (adică 3 fete) ne-am 
repetat introducerea, ca nu cumva să nu știm ce 
să zicem, să rămânem stană de piatră și să ne 
facem de râs, exclus!

Când au venit înapoi, am luat bilețelele și, 
bineînțeles, am pornit în misiune. Era să și uit să 
vă spun despre cupa dulce. Într-o cupă am pus 
bombonele mentolate și le-am dat fiecărei per-
soane care primea un bilețel literar și îl citea cu 
voce tare, deoarece „După faptă, și răsplată”.



Mai întâi am fost la cercul de informatică, foarte drăguți elevi, au citit toți cu voce tare și, 
firesc, fiecare a primit o bombonică. După aceea ne-am îndreptat spre cercul de teatru, toți au 
citit cu emoție ca niște mari actori. La pictură, copilașii au citit ca niște îngerași! Apoi am poposit 
la la cercul de lego. Erau și câțiva copilași care nu știau încă să citească, dar stați liniștiți că au 
primit și ei bomboană. La fotocineclub a fost liniștitor, toți au citit cu voce tare și cu calm. Elevii 
de la cercul de tenis de masă au fost curajoși, nu au ezitat să citească mottoul, iar ceva ce mi 
s-a părut adorabil: un băiețel de clasa întâi, care doar atunci învăța să citească, se chinuia să 
citească clar și bine, tot repeta și repeta și când a fost rândul lui a venit cu curaj spre noi și a 
citit ca un micuț soldățel.

Activitatea acesta a fost deosebită, iar, pentru sfârșit, am rugat câteva persoane să îmi 
spună o impresie sau un gând despre ea:

„A fost o activitate frumoasă, care m-a făcut să zâmbesc alături de persoanele din jur. 
Mă bucur că am putut să fac ceva folositor, care aduce un zâmbet senin pe fața persoanelor.” 

(Rita Hortopan)

„Mie mi s-a părut acea activitate interesantă, plină de haz, frumoasă şi, în special, miro-
bolantă.” (Cîrceie Daria)

„Atelierul de lectură… Evenimentul a fost interesant, bineînțeles. S-a combinat cu mare 
succes plăcerea oamenilor de a primi mici atenţii şi daruri cu lectura şi cu minunata lume a 
lecturii. Am văzut curiozitatea din ochii copiilor de toate vârstele care au primit citatele noastre 
colorat ambalate şi licăriri de fericire atunci când fiecare a fost răsplătit cu câte o bomboană 
pentru curajul de a sărbători lectura. Dar am văzut şi ruşine. Teamă. Le era frică să citească în 
faţa unor oameni necunoscuţi. Mai ales cei mai mici dintre elevii Palatului. Dar, cum spunea şi 
un om important, curajul nu înseamnă să nu ai frici, ci să treci cu brio de ele atunci când le în-
tâlneşti (nu am citat pentru că am adaptat eu citatul, a fost din amintire). Iar colegii noştri au dat 
dovadă de mult curaj şi au citit. Cei mai impresionanţi au fost colegii care nu ştiau să citească, 
dar doreau neapărat să dezvăluie şi să afle ce scrie pe biletul lor, aşa că i-au rugat pe colegii 
lor mai mari să citească. Să-i aducă şi pe ei în lumea magică a lecturii. De ziua lecturii. O zi care 
ne învaţă să preţuim aceste lucruri minunate numite cărţi şi acest verb minunat – a citi. Mi-ar 
plăcea să mai desfăşurăm astfel de activităţi la Palatul Copiilor.” (Daria-Maria Timiș Varga)

„M-a fermecat cum se dezvăluiau, cu fiecare lectură în spațiu neconventional, legături ale 
literaturii cu sportul, informatica, cu artele vizuale, cu teatrul și jocul de lego…” (Ionela Nușfe-
lean)

De mottouri de la A la Z(et) au beneficiat și părinții care așteptau pe lângă Palat și unii 
trecători. Tare frumos s-au descurcat. Mă bucur că am făcut copiii, profesorii, părinții și vecinii 
să zâmbească în această zi în care toți am citit împreună!
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