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pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Naţională a Lecturii 

Românii citesc mai puţin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre români declară că nu au citit 
niciodată o carte, deşi toate studiile de specialitate indică beneficii clare ale lecturii pentru 
dezvoltarea armonioasă şi reducerea stresului, 1a nivel individual, respectiv pentru 
progresul economic şi social, la nivel colectiv. Şase minute de lectură pe zi pot reduce 
nivelul stresului cu până la 68%, arată un studiu al Universităţii Sussex, alături de 
creşterea nivelului de empatie, dezvoltarea vocabularului şi creativităţii.. O zi naţională a 
lecturii va crea cadrul necesar pentru derularea de activi.tăţi de încuraj are a cititului la 
nivel naţional, sărbătorind, în acelaşi timp, două man i personalităţi născute pe data de 15 
f ebruarie: Titu Maiorescu şi Spiru Haret. 

România se conf runtă cu un nivel tot mai scăzut de consum de carte. Conform unui 
sondaj de opinie realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strateg ie în 2018, doar 
16% dintre români susţin că citesc cărţi lunar, în timp ce 35% declară că nu au citit 
niciodată o carte. De asemenea, un alt studiu Eurostat arată că românii dedică numai 5 
minute pe zi cititului şi că doar 6,2% dintre români se raportează la lectură ca la o 
modalitate de a-şi petrece timpul. 

Una dintre cauzele acestui f enomen este că românii dispun de — şi alocă — resurse 
financiare limitate pentru achiziţionarea de cărţi. Un sondaj Eurostat realizat în 2019 arată 

că românii cheltuiesc doar 0,4% din bu etul anual al f amiliei e cărţi, ziare si a etărie, g p ~ , pp 
având astfel cel mai mic scor din Uniunea Europeană, cu aproximativ 50% sub media UE. 

Însă, neglijarea lecturii în rândurile românilor nu este cauzată exclusiv de bugetul limitat. 
O alternativă la investiţiile în cărţi ar fi împrumutatul cărţilor de la bibliotecile publice, 
însă nici datele acestea nu sunt încuraj atoare. În 2019, bibliotecile din România aveau 
aproximativ 3,1 milioane de cititori activi, cu aproximativ 48,5% mai puţini f aţă de anul 
2000. Un alt studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie în 2018 
prezintă cifre la fel de îngrijorătoare. În timp ce doar 5% dintre români sustin că mer la , g 
o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărţi, peste trei sferturi dintre români 
(76%) declară că nu au fost niciodată într-o astfel de instituţie. 

Conform studiilor statistice realizate la nivel naţional şi european, români — în special 
coplll Şl tlnerll — citesc f oarte puţin. Iată câteva statistici relevante: 



• 68,5% dintre români nu au citit nici măcar o carte în ultimul an. 

• Doar 20% dintre români citesc o dată pe lună şi 8% citesc zilnic. 

• 38,7% dintre persoanele de 15 ani nu înţeleg ceea ce citesc. România se află pe penultima 
poziţie dintre cele 28 de state membre UE la indicatorul „ci.tire". 

• 40% este rata analfabetismului funcţional în România (elevul ştie să citească, dar nu 
reuşeşte să înţeleagă textul astf el încât să f olosească inf ormaţia dobândită pentru a 
rezolva probleme de zi cu zi) . 

• Aproape 50% dintre absolvenţii de studii liceale nu promovează examenul de 
bacalaureat şi au dif icultăţi la evaluările naţionale. 

România se clasează printre ultimele ţări la testele PISA. Rezultatele testelor din 2018 
indică o rată a analf abetismului funcţional care ajunge la 41% la evaluarea de citire. Acest 
procent reprezintă elevii care nu pot identifica ideea principală dintr-un text de lungime 
medie, nu pot găsi informaţii pe baza unor criterii expljcite şi nu pot reflecta asupra 
scopului unui text. bate acestea sunt abilităţi care se pot dezvolta prin lectură. De aceea, 
proiectul legislativ de f aţă vine în întâmpinarea necesităţii promovării lecturii, atât în 
rândul populaţiei tinere, cât şi în rândul celei adulte, jar efectele benefice pot viza inclusiv 
reducerea abandonului şcolar, unde România este în fruntea clasamentului european 
(16,4% din 2018). 

În acelaşi timp, studiile de specialjtate arată că lectura este un obicei sănătos, nu doar de 
relaxare sau îmbogăţire a culturii generale şi cunoştinţelor. Astfel, un studiu al 
Unjversităţii Sussex arată că şase minute de lectură pe zi pot reduce nivelul stresului cu 
până la 68%. Şi Universitatea din Yale a studiat f enomenul e 3600 de adultj, tlm de 12 
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ani. Concluzia este că cei care au ci.tit cărţi minim jumătate de oră pe zi au trăjt cu circa 
doi ani mai mult decât cei care au cjtjt doar revjste sau ziare. Alte studii arată că lectura 
creşte nivelul de empatie, cunoştinţele generale şi dezvoltă vocabularul. De exemplu, 
citind 20 de minute pe zi, ajungi să citeşti 1,8 milioane de cuvinte pe an. De aceea, doar 
citjnd, copiii pot învăţa între 4.000 şi 12.000 de cuvinte noi în fiecare an. 

Toate aceste cif re ne indică necesitatea unei strategji naţionale pentru încuraj area lecturii, 
având ca obiectiv principal creşterea popularităţii acestei activităţi atât de necesare 
pentru o dezvoltare intelectuală sănătoasă. 

Din 1995, România sărbătoreste si Ziva Internatională a Cărtii, un eveniment anual, 
, 

, 

, 

organizat prin intermediul UNESCO, în special pentru a promova cititul, publicarea de 
cărţi, dar şi drepturile de autor. Ideea înf iinţării unei astf el de aniversări a f ost mai veche, 
dar în 1995, la Conf erinţa generală de la Paris, UNESCO a decis ca 23 aprjlie să rămână 



data aniversării internaţionale. În această zi sărbătorim naşterea şi moartea lui William 
Shakespeare, Vladimir Nabokov şi Manuel Mejia Vallejo. În România, din 2005, pe 23 
aprilie nu se sărbătoreşte numai ziva cărţii, ci şi ziva bibliotecarului. 

Pentru că sărbătorim ziva mondială a cărţii prin intermediul UNESCO, i.niţiativele de 
încuraj are a lecturii au rămas în special la nivelul mediului privat, f ără să existe un cadru 
legal pentru derularea acestora în şcoli sau instituţii culturale. În plus, ma1'oritatea tărilor 

, 

care sărbătoresc ziva internaţională au şi echivalentul naţional, astfel că necesitatea legii 
de faţă nu poate fi pusă la îndoială. 

De exemplu, pe 2 martie, de ziva autorului de cărţi pentru copii Dr. Seuss, în SUA se 
sărbâtoreşte National Read Across America Day - instituită de National Education 
Association (NEA) în 1998. Cu timpul, datorită notori.etăţii şi interesului din ce în ce mai 
crescut pentru evenimente legate de lectură, în America s-au dezvoltat şi alte zile dedicate 
lecturii. Practic, f iecare lună din an are cel puţin câte 3 evenimente dedicate cărţii în once 
f ormă şi sub once pretext, de la ziva cărţilor pentru copii, până la săptămâna dedicată 
cărţilor în format electronic sau luna poeziei. 

În contextul consumului extrem de scăzut de carte şi a problemelor grave generate, 
precum analfabetismul funcţional, România are nevoie de o lege pentru Ziva Naţională 
a Lecturii, care să creeze cadrul derulării de activităţi de încuraj are a cititului, la nivel 
naţional şi pe plan local. 

Urmând modelul altor state, care au ales zile naţionale de lectură care coincid cu zilele de 
naştere ale marilor scriitori, instituirea Zilei Naţionale a Lecturii pe 15 f ebruarie este 
firească şi binevenită, fiind data naşterii a două man i personalităţi, cu un rol fundamental 
în dezvoltarea şcolii româneşti şi în promovarea lecturii în România, atât prin operele lor 
literare, cât şi prin activitatea politică şi socială: Titu Maiorescu (n. 15 f ebruarie 1840 - d. 
18 iunie 1917, Bucureşti) şi Spiru Haret (n. 15 februarie 1851— d. 17 decembrie 1912). 

În ceea ce priveşte modele de bune practici în implementarea activităţilor de încuraj are a 
lecturii, avem exemple în multe ţări dezvoltate. Pe lângă SUA, care sărbătoreşte cartea şi 

lectura în toate f ormele şi variantele posibile, în Franţa, din 1989, Ministerul Culturii 
organizează în fiecare an un amplu festival naţional în favoarea lecturii, în octombrie. Din 
1994, acesta a devenit un eveniment de 15 zile, pentru a face evenimentul accesibil elevilor 
si studentilor. 

, , 

De-a lungul deceniilor, Festivalul National de Lectură din Franta si-a schimbat numele si 
, „ , 

durata, dar principiul a rămas acelaşi — un ef ort comun al tuturor prof esioniştilor din 
domeniu pentru a încuraj a lectura. 



Un alt exemplu interesant vine din Portugalia, ţară ce a dezvoltat, pe lângă o zi naţională 

a lecturii, şi un plan strategic pe 10 ani: Planul de lectură portugheză pentru 2017-2027. 
În cadrul acestui plan, oficialităţile portugheze îi propun să sprijine şi să promoveze 
programe de integrare socială prin lectură, în dif erite forme. Autorităţile locale, 
instituţiile de cultură, ştiinţă, tehnologie, învăţământ si educatie dezvoltă olitici . , , p 
integrate de promovare a lecturii, scrierii şi alf abetizării. 

Ziva lecturii se sărbătoreşte şi pe alte continente. De exemplu, Singapore sărbătoreşte din 
2016 „prima sărbătoare la nivel naţional a bucuriei şi importanţei lecturii". Primul 
eveniment a fost organizat în clădirea Bibliotecii Naţionale, unde sute de persoane au citit 
şi mai multe instituţii au donat cărţi pentru copiii mai puţin privilegiaţi. Campania şi 

Ziva Naţională a Lecturii f ac parte din Mişcarea Naţională de Lectură de cinci ani, lansată 

pe 3 iunie 2016, care îi propune să încurajeze singaporezii să „citească mai mult, să 

citească pe larg şi să citească împreună cu f amilia şi. prietenii" . 

Şi India sărbătoreşte Ziva Naţională a Lecturii de 25 de ani, pe 19 iunie, în onoarea 
Mişcării Bibliotecii Tatălui Indiei - Puthuvayil Narayana Panicker. Ţara îl onorează pe 
omul care a iniţiat biblioteci în statul său natal şi a f ost, de f apt, responsabil pentru 
mişcarea culturală care să susţină lectura în statul Kerala. 

În concluzie, instituirea unui cadru pentru derularea de activităţi pentru încuraj area 
lecturii este, în ţara în care analf abetismul f uncţional af ectează sute de mu i de copii, mai 
mult decât un gest simbolic. Este o necesitate de importanţă strate ică pentru dezvoltarea g
societăţii româneşti. Legea pentru Ziva Naţională a Lecturii este , astf el, un început bun 
pentru promovarea lecturii drept catalizator pentru o societate dezvoltată şi educată. 
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SEMNATARI 

ai propunerii legislative privind instituirea zilei naţionale a lecturii în România, pe data 

de 15 februarie a fiecărui an. 
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