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Duminică, 8 februarie 2015, la Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Asachi” din Iași, în cadrul proiectului 

,,Limba română, floare de suflet”, Daria Luncă și Mălina Teodora Hordilă, două fetițe de clasa a patra, 

elevele doamnei profesoare Maria Petrea, de la Școala Gimnazială ,,Ștefan Bârsănescu” din Iași, s-au 

prezentat publicului ca autoare de cărți. 

Moderatoarea evenimentului a fost doamna Rodica Rodean, președinta Asociației ,,Universul prieteniei” Iași, iar 

prezentatoarea doamna profesoară Maria Apetroaiei. 

La lansare au fost prezenți scriitorii Horia Zilieru, Emilian Marcu, Mihai Batog Bujeniță. 
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O activitate frumoasă, în care emoția debutului unor copii s-a îngemănat cu strădania și competența unor 

slujitori ai școlii și ai culturii, s-a desfășurat duminică, 8 februarie 2015, la Biblioteca Județeană„Gh. 

Asachi”, din Iași, activitate  inclusă  în  Proiectul educațional interjudețean „Limba română, floare de 

suflet…” sub genericul Confluența artelor- muzică, pictură, literatură. 

Alături de doamna Rodica Rodean, președintă a Asociației„Universul Prieteniei”, partener în acest proiect 

și moderator al activităților desfășurate, au participat doamna Mihaela Morariu, reprezentant al secțiunii 

Programe Culturale, din Biblioteca Jud. „Gh.Asachi”, din Iași, scriitorii Horia Zilieru, Emilian Marcu, 

Mihai Batog Bujeniță, precum și numeroși copii, părinți, bunici, profesori și alți invitați.  

În cuvântul doamnei prof. Maria Petrea, îndrumătoarea autoarelor  de volum, Daria Luncă și Mălina-

Teodora Hordilă,  s-a evidențiat  prestanța Școlii Gimnaziale„Ștefan Bârsănescu”din Iași în rândul 

școlilor ieșene, datorită  rezultatelor și performanțelor elevilor și ale dascălilor. Se evidențiază implicarea 

directă și sprijinul părinților în rezolvarea multor probleme din viața școlii demonstrând  respectul și 

aprecierea față de munca întregului personal al școlii. De asemenea se subliniază că interesul acestora 

pentru a-și înscrie copiii crește de la an la an, școala fiind foarte solicitată de părinți.  În ceea ce privește  

activitatea de dascăl, doamna profesoară vorbește despre pasiunea pentru literatură și pentru creație pe 

care le  insuflă copiilor, tehnicile originale de lucru demonstrate prin orele de compunere   concretizându-

se în abilitățile copiilor de a scrie compuneri, poezie sau proză demonstrate și în volumele lansate astăzi 

într-un asemenea edificiu de cultură. 

Doamna prof. Maria Apetroaiei, coordonatoarea proiectului educațional, a vorbit despre  activitățile  

propuse  de colegii din  școlile partenere din județele Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Vaslui, Neamț și 

Bistrița-Năsăud, a explicat titlul „Limba română, floare de suflet…” făcând  corelație cu „Izvorul 

fermecat”, care pentru fiecare român îl reprezintă limba la care „cată să se adape”spiritual, apoi a 

prezentat recenziile celor două volume. Scriitorul Horia Zilieru apreciază curajul acestor fetițe talentate de 

a scrie și de a publica, făcând o analiză detaliată a unei creații în care descoperă afinități cu Ion Barbu, 



Otilia Cazimir sau George Topârceanu. Scriitorul Emilian Marcu subliniază că scrisul este o artă care 

aduce satisfacții dar talentul trebuie cultivat permanent pentru că riscul de a  se risipi este foarte mare.  

Intervențiile din public au fost emoționante, atât prin amintirile despre construirea școlii-Dan Teodorescu, 

fost diriginte de șantier, acum bunic cu nepot elev în școala noastră- cât și prin cuvintele rostite cu emoție 

de prof. Lira Grecu și scriitorii Mihai Batog Bujeniță și Vasile Larco despre rolul dascălului și al școlii în 

formarea culturii elevului.  Epigramele compuse ad-hoc de către scriitorii Gheorghe Bălăceanu și Nicolae 

Stancu au constituit un „deliciu”spiritual relaxant: 

Nicolae Stancu: 

Sunt aici poeți de marcă             Și simțim cumva fiori 

De mă uit atent și cat                  Când privim frumoasa pruncă 

Care bacteria-ncarcă                  Prin „Cuvinte și culori” 

Din „Izvorul fermecat”              Ce le-așterne Daria Luncă. 

 

Gheorghe Bălăceanu: 

 

Autori copiii… 

 

Când simți talentul fraged, ai temei 

Să recunoști, chiar dacă nu-i ușor: 

Mai bine scriu copiii pentru ei 

Decât adulți, ce dau în mintea lor!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cântecele interpretate cu  sensibilitate de Anca Ifrim, din clasa a IV-a și Diana Petcu, din clasa a VIII-a, 

au fost aplaudate îndelung, dovedind performanțe artistice dobândite prin talent, muncă și dăruire.   

   

 

 

 


