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Idei pentru „Bucuria lecturii” 2021

Ediția 2021 a Festivalului Național „Bucuria lecturii”, inițiativă proprie a organizației
FICE România,  este  firesc  să  se  afle  în  plină  desfășurare,  programarea  acesteia  fiind  în
perioada februarie-iunie.

Biblioteca personală de acasă, sursele online cu oferte de literatură beletristică,  de
popularizare a științei,  albume etc.,  precum și platformele online cu înregistări  de teatru,
ecranizări  cinematografice  și  multe  altele  pot  constitui  surse  de  petrecere  a  unei  părți
importante a timpului. Valorificarea recursului la astfel de surse își poate găsi un cadru foarte
bun în secțiunile festivalului „Bucuria lecturii”.

Prevăzute în secțiunea „Lectură și creație”, pot fi realizate pe computerul personal
eseuri  inspirate  de  universul  lecturii,  scrisori  către  autori  și  personaje,  creații  literare
originale,  ulterior  fiind  postate,  puse  în  circulație  online,  generând  schimburi  de  opinii,
discuții, competiții ad-hoc. Prin aceleași mijloace pot fi etalate desene, picturi inspirate de
universul cărților.

Secțiunea „Evenimente dedicate cărții, lecturii, creativității” are în mediul online un
teren  propice  de  concretizare.  Pot  fi  angrenați  inclusiv  părinți,  profesori  de  la  toate
disciplinele, bibliotecari și orice alt doritor de participare la dezbateri, lecturi, interferențe ale
poeziei cu muzica etc. Întâlnirile cu scriitori și alți autori, cu critici literari,  editori se pot
desfășura, practic, fără restricții de distanță și de durată. Virtual, pot fi vizitate muzee, case
memoriale,  locuri  din  întreaga  lume,  iar  impresiile  pot  fi  transpuse  în  creații  proprii,
comunicate, comentate. Cu imaginație, știind bine că literatura, creația, nu redau realitatea, ci
o transfigurează, se pot experimenta scene de teatru, pot fi sugerate secvențe de carnaval,
exprimând cu mijloace plastice,  de exemplu,  cum ar putea să arate,  să se îmbrace,  să se
poarte cine știe ce personaje literare. 

Prevederea  din  regulament  potrivit  căreia  „lista acţiunilor  şi  evenimentelor  este
deschisă şi rămâne a fi dezvoltată şi diversificată prin alte acţiuni originale şi creative.
Creativitatea  va fi  factorul  esenţial  de departajare a competitorilor.  Ideile  creative,
obiectivate în evenimente de succes, vor fi premiate cu diplome şi cărţi” este valabilă și
în condițiile  actuale.  La fel  se menține bucuria de a afla  despre ele  dintr-un raport  final
ilustrat. Așteptăm vești de la toți participanții la „Bucuria lecturii”, ediția 2021.

Succes și numai bine!

Florin   Antonescu
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