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Sunt nenumărate motive pentru care toți ar trebui să citim. S-au făcut și 

se fac în continuare nenumărate studii care să răspundă întrebării ”De 

ce e bine să citim?”. Fiecare avem un alt motiv pentru care citim. Fie 

că citim de plăcere sau pentru a acumula cunoștințe, cert este că cititul 

ne este de foarte mare folos.

Dacă reușim să facem un obicei din citit, vom avea o viață mai 

bună. Fără să ne dăm seama, cititul ne învață să luăm decizii mai bune, 

să ne înțelegem mai bine (pe noi și pe ceilalți) și să ne găsim un 

echilibru, o stabilitate emoțională.

Pasiunea pentru citit se învață!

Pasiunea pentru citit se transmite, iar un copil are nevoie să fie

îndrumat să citească. Părinții sunt primii care pot face asta, în cadrul

familial, iar apoi vine rândul cadrelor didactice. Nu sunt de părere că un

copil ar trebui obligat să citească. Cred e necesar ca el să fie atras spre

cărți, îndrumat, însă el va fi nevoit să-și găsească propria motivație

pentru citit. Cum poate să facă asta? Cu puțin ajutor, bineînțeles!

.

Introducere: Aspecte generale privind motivația copiilor 
pentru citit
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Cu alte cuvinte, dacă i se trezește interesul pentru cărți unui copil, 

acesta începe să citească și pe măsură ce citește tot mai mult i se 

dezvoltă încrederea în abilitățile sale de citit. În acest stadiu, copilul 

începe să-și dedice timpul mai mult cititului pentru că îi oferă satisfacția 

că este din ce în ce mai bun la citit. Cu cât perseverează și acordă mai 

mult timp cărților, el învață lucruri noi, i se dezvoltă vocabularul, își 

dezvoltă imaginația și gândirea și astfel îi va crește încrederea în sine. 

Dar cum putem să-i ajutăm noi pe copii?

Vom încerca să expunem mai jos cele mai eficiente strategii, 

structurate pe fiecare categorie de vârstă. 

Interes 
pentru citit

Încredere 
în 

abilitățile 
de citit

Dedicarea 
timpului 

pentru citit

Încredere 
în sine

Introducere: Aspecte generale privind motivația copiilor 
pentru citit

Motivația pentru citit este strâns legată de 3 factori interdependenți: 

interes- încredere- dedicație
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Înainte de asta, vom menționa două aspecte valabile pentru toate 

categoriile de vârstă, care au o importanță crucială în motivarea 

copiilor pentru a citi. Acestea sunt:

FII UN MODEL PENTRU COPILUL TĂU: CITEȘTE!

Cea mai eficientă metodă de a-i motiva pe copii să citească este, fără 

îndoială, să vă vadă pe voi, părinții, că citiți. Dacă voi citiți în mod 

regulat, citiți din plăcere și mai ales vorbiți despre ce ați citit, le veți 

stârni și lor curiozitatea și pofta de citit. Chiar dacă nu aveți foarte mult 

timp la dispoziție, încercați să vă folosiți timpul liber citind și veți vedea 

că și copiii voștri vor face acest lucru în curând. 

Țineți minte faptul că oamenii sunt niște imitatori, și mai ales copiii. Ei 

imită comportamentul celor apropiați, în primul rând al părinților. Sunt 

de părere că ceea ce devenim în viață se datorează în mare parte 

mediului în care suntem nevoiți sau alegem să ne desfășurăm 

activitățile de zi cu zi. 

Cea mai mare influență, mai ales în cazul copiilor mai mici, o are 

bineînțeles mediul familial.

Introducere: Aspecte generale privind motivația copiilor 
pentru citit
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Părinții noștri ne oferă un model de comportament care ni se 

tipărește în subconștient. Fără să ne dăm seama, treptat adoptăm 

acest comportament, care va ajunge să ne modeleze personalitatea și 

caracterul.

Dacă voi alegeți să citiți o carte pe plajă la mare, atunci când vă 

relaxați, copiii voștri vor asocia relaxarea cu cititul și vor începe și ei să 

facă același lucru. În mașină, în metrou, pe tren sau în avion, folosiți 

fiecare oportunitate pentru a citi și veți constata cu satisfacție că și 

copiii voștri vă vor urma exemplul.  

VORBEȘTE DESPRE CE AI CITIT!

De foarte multe ori mi s-a întâmplat să mă vadă copiii că citesc și să 

vină să mă întrebe ce citesc. În loc să le spun că este o carte pentru 

oameni mari, încerc să le explic, în cuvinte cât mai simple, despre ce 

citesc și ce am descoperit/învățat de la ce am citit. E un exercițiu 

interesant pentru noi, adulții, să transpunem în cuvinte/idei simple o 

anumită poveste și este un moment perfect pentru a atinge subiecte pe 

care altfel nu le-am fi abordat cu copiii noștri. 

. 

Introducere: Aspecte generale privind motivația copiilor 
pentru citit
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Nu vă feriți să spuneți dacă citiți despre un subiect trist, copiii 

trebuie să știe că există și momente mai puțin fericite în viață. Când era 

un pic mai micuță fetița mea m-a întrebat de ce citesc o carte tristă și i-

am răspuns că o astfel de carte mă ajută să învăț de la oamenii care au 

trecut prin experiențe triste și au suferit.

Alteori, când am aflat o informație foarte interesantă într-o carte, le-am 

împărtășit-o și copiilor, ceea ce le-a stârnit curiozitatea. Au fost situații 

când m-au întrebat ceva despre un subiect și când m-au întrebat de 

unde știu, răspunsul a venit prompt: am citit într-o carte. E bine să știe 

că pot învăța informații utile din cărți, la fel de bine cum pot învăța 

despre stări sufletești sau altele.

Introducere: Aspecte generale privind motivația copiilor 
pentru citit
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La această vârstă fragedă, legătura sufletească ce se stabilește între 

părinte și copil este una specială. În acest stadiu al vieții copilului, 

petrecem foarte mult timp alături de el, iar modul în care ne petrecem 

timpul este crucial pentru dezvoltarea emoțională a copilului. Joaca 

liberă, sportul, timpul petrecut în natură sunt extrem de benefice. Însă și 

lectura poate fi una din modalitățile cele mai plăcute și mai utile de 

petrecere a unui timp de calitate cu copilul dumneavoastră.

Atâta timp cât reușiți să faceți din citit o experiență plăcută, se va forma 

la copil o legătură inconștientă între dragostea de lectură și dragostea 

părintească. Cum putem forma o astfel de experiență? Sunt unele 

metode foarte simple și la îndemâna oricui.

LĂSAȚI COPII SĂ FIE CONFORTABILI ATUNCI CÂND LE 
CITIȚI. ȚINEȚI-I ÎN BRAȚE, AȘEZAȚI-VĂ PE JOS ÎMPREUNĂ 

SAU LĂSAȚI-I SĂ SE JOACE CU CEVA ÎN TIMPUL 
LECTURII!

De cele mai multe ori, le-am citit copiilor ținându-i în brațe. Era cerința 

lor specială și la început, această îmbrățișare era mult mai apreciată 

decât activitatea în sine de citit. Îi făcea mai atenți și aveau o deosebită 

plăcere să dea ei paginile cărților.

Capitolul 1: Strategii pentru copii preșcolari și clasa 
pregătitoare
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Unii copii au însă obiceiul să se joace cu o jucărie în timp ce li se 

citește. 

Acesta era cazul băiatului meu mai mic. La început acest obicei al lui 

mă exaspera, nu credeam că este atent și tot timpul întrerupeam 

lectura să văd dacă este atent. Însă el știa tot timpul ce citeam. Pur și 

simplu era cu urechile la mine, dar simțea nevoia să facă ceva cu 

mâinile. L-am lăsat să se joace în timpul lecturii și am văzut că începe 

să participe la lectură, să pună întrebări despre ce citeam, iar când i se 

părea mai interesant, venea la mine să vadă imaginile din carte. 

Astfel că, aveți răbdare cu copiii și lăsați-i să se simtă confortabili. E 

ok să se joace atâta timp cât vedeți că sunt atenți la ce citiți.

Capitolul 1: Strategii pentru copii preșcolari și clasa 
pregătitoare
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CITIȚI CU PLĂCERE ȘI PE MAI MULTE VOCI!

E foarte important să vadă copilul că vă face plăcere să citiți. E 

importantă starea voastră interioară atunci când citiți. Lăsați deoparte 

nervii, supărările, nu vă grăbiți să terminați cât mai repede și imitați 

vocile personajelor! Nu e cazul să vă simțiți caraghioși sau rușinați! 

Pentru zâmbetul copilului dumneavoastră merită toate eforturile. 

Țin minte când citeam Charlie și marele ascensor de sticlă a lui 

Roald Dahl, copiii m-au pus să citesc fraze întregi de mai multe ori, cu 

intonație! A fost foarte amuzant!

CÂTEODATĂ, ESTE ÎN REGULĂ DACĂ VĂ UITAȚI DOAR 

LA POZE ȘI UITAȚI DE TEXT!

Da, nu este o tragedie dacă, din când în când vă uitați împreună doar la 

poze. Puteți crea propriile voastre povești pornind de la niște imagini 

din carte. 

Capitolul 1: Strategii pentru copii preșcolari și clasa 
pregătitoare
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Vă puteți imagina cum sunt personajele (triste, fericite) și prin ce 

întâmplări trec! Urmăriți cât de mari sunt anumite obiecte, culoarea și 

forma lor, imperfecțiunile care le caracterizează. În acest fel, copiii își 

formează spiritul de observație.

CÂND LE CITIȚI COPIILOR, LĂSAȚI-I SĂ SE IMPLICE ÎN 

LECTURĂ, 

SĂ PUNĂ ÎNTREBĂRI!

Poate fi extrem de supărător ca atunci când lecturați ceva cu voce tare 

să tot fiți întrerupți. Este de-a dreptul obositor, știu din proprie 

experiență! Dar trebuie să vă opriți și să le explicați copiilor cuvintele pe 

care nu le înțeleg, să mai citiți o dată o frază pe care nu au înțeles-o, 

să-i lăsați să se uite la imaginile din cărți etc. Lectura trebuie să fie o 

activitate în care să se implice și ei, nu doar să asculte și să stea 

cuminți la locul lor! 

E un moment foarte bun de a discuta și a atinge subiecte pe care, altfel 

nu le-ați fi discutat cu copiii voștri. Atâta timp cât întreruperile sunt 

legate de text, nelămuriri ale copiilor etc, acestea sunt binevenite. 

Astfel îi ajutați să se exprime, să lege ideile, să facă conexiuni! 

Capitolul 1: Strategii pentru copii preșcolari și clasa 
pregătitoare



14



15

La această vârstă copiii știu deja să citească și nu mai depind în 

totalitate de voi să le citiți. Chiar și așa, este bine să mai petreceți timp 

de lectură cu ei, să le citiți un text și să discutați cu ei pe marginea 

textului. Acum e important să-și dezvolte cât mai bine abilitățile de citit, 

dar și să găsească domenii de interes. Iată cum îi puteți ajuta:

CREAȚI UN LOC CONFORTABIL PENTRU CITIT ȘI 

ELIMINAȚI DISTRACȚIILE DIN JUR

Fiecare dintre noi are un loc unde citește mai bine: pe canapea, în pat 

sau pe un scaun. Lăsați-i și pe copii să-și descopere locul unde se simt 

cel mai bine să citească. Stingeți televizorul și alte aparate electronice 

din casă, eliminați tot ce ar putea să le atragă atenția micilor cititori. 

Astfel se vor putea concentra mai bine pe ce au de citit. 

Puteți stabili împreună un ritual, un anume moment din zi (și durata 

acestuia) care să fie destinat lecturii. Țineți-vă cât mai mult de acest 

obicei, treptat copiii se vor obișnui cu el și va deveni ceva normal în 

programul lor.

Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 
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UN EXERCIȚIU FOARTE BUN ESTE ACELA DE A CITI   

FRAȚILOR MAI MICI, UNUI ANIMAL SAU UNEI JUCĂRII DE 

PLUȘ 

Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 

De multe ori, cititorii începători nu au destulă încredere în capacitățile 

lor de citit. Fie nu le ies cuvintele corect de prima dată sau se simt 

judecați de adulți pentru că nu citesc perfect. În aceste cazuri, o 

strategie extrem de eficientă este să-și găsească un partener pentru 

citit care să fie jucăria lor preferată, animalul din casă (dacă este 

cazul) sau frățiorul/surioara mai mică. 

Această strategie îl face pe copil să fie mai confortabil și să nu fie 

atât de supărat dacă greșește câteva cuvinte. 
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FOLOSIȚI UN TRUC: CUMPĂRAȚI-LE O 

LANTERNĂ

SPECIALĂ PENTRU CITIT CU AJUTORUL CĂREIA SĂ 

CITEASCĂ 

LA CULCARE

E distractiv să-și tragă pătura pe cap și să citească în fiecare seară cu 

lanterna. Mai ales dacă copilul împarte aceeași cameră cu frați sau 

surori mai mici, care dorm mai repede și au nevoie să fie întuneric și 

liniște în cameră. Sub pătură, lectura devine o aventură, copiii își pot 

imagina pentru această situație diverse scenarii.

Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 
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LĂSAȚI COPIII SĂ ALEAGĂ CE CĂRȚI VOR SĂ CITEASCĂ. 

Da, știu, vă întrebați dacă aleg vreo prostie? Dați-le posibilitatea să 

greșească și să-și dea ei seama ce le place să citească. De multe ori 

am încercat să le bag copiilor mei pe gât anumite titluri, crezând că fac 

bine, dar asta nu este citit de plăcere, ci din obligație. Într-adevăr, puteți 

sugera anumite cărți dacă le cunoașteți, le puteți vorbi puțin despre 

subiect și de ce considerați că o anumită carte e bună sau nu. Dar 

lăsați-i pe ei să aleagă, să descopere ce le place.

De multe ori nu am fost de acord cu alegerile copiilor mei și le-am spus 

că anumite cărți pe care le vor ei nu sunt pentru vârsta lor și totuși ei le-

au ales pe acelea. Cu cât insistam mai mult să nu le cumpere, cu atât 

le voiau pe acelea. Iar când ajungeau să le citească își dădeau seama 

că nu este ceea ce-și doreau. Uneori trebuie să se convingă singuri.

O soluție care funcționează mereu este să încercați să le stârniți 

curiozitatea cu o anumită carte, să fiți voi entuziasmați de ea, însă nu 

este întotdeauna un succes. 

Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 
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Iar dacă refuzați să le luați o carte, argumentați de ce. Nu spuneți că e 

o prostie cartea respectivă, încercați să le explicați că nu este pentru 

vârsta lor, conține un limbaj prea greoi și lectura va fi mai grea, conține 

un limbaj vulgar, etc. Dați-le explicații veridice!

UN JOC INTERESANT PE CARE L-AȚI PUTEA JUCA 

ÎMPREUNĂ 

ESTE JOCUL DE BINGO-CITIT

. 

Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 
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Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 

Jocul de BINGO-CITIT este o modalitate de a face activitatea de citit 

mai plăcută și mai distractivă. Acest joc transformă activitatea de citit 

într-o provocare. Copiii nu mai percep cititul ca fiind o obligație, ci ca 

pe un joc.

Se construiesc cartonașe de BINGO în care se scriu provocări

referitoare la citit, iar singura regulă a jocului este să reușești să 

bifezi toate provocările scrise pe cartonaș.

Exemple de provocări pot fi:

• Construiește-ți un cort și citește acolo înăuntru

• Citește o poezie

• Citește sub/lângă un copac

• Citește despre planeta Pământ, etc

Este permis ca pentru două provocări să folosești aceeași 

carte/poveste. De exemplu, dacă ai provocările: Citește despre 

planeta Pământ și Citește sub un copac, poți să bifezi ca făcute 

ambele provocări dacă ai citit o poveste despre Pământ sub un 

copac.
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Capitolul 2: Strategii pentru învățământul primar- clasele 
I-IV 

Provocările sunt nelimitate și puteți voi crea noi și noi cartonașe. 

De exemplu, dacă aveți un băiat, puteți adăuga provocări care să 

includă cărți despre mașini, fotbal sau alte pasiuni ale băiatului. La fel 

și pentru fete.

O altă recomandare ar fi să vă creați unii altora cartonașe. Voi 

creați niște cartonașe cu provocări pentru copii, iar ei vă crează 

cartonașele vouă. Este o alegere pe care o puteți face împreună. 

Regulile le stabiliți voi, important este să bifați toate provocările și să 

citiți cât mai mult!

Noi am creat un astfel de cartonaș pe care îl puteți descărca de pe 

site-ul nostru www.bucurialecturii.ro. 
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Capitolul 3: Strategii pentru gimnaziu- clasele V-VIII 

Dacă până la această vârstă copiii nu au descoperit încă pasiunea 

pentru citit, nu este încă timpul pierdut. Cu multă răbdare și 

înțelegere, îi putem îndruma pe copii către lectură. Cel mai important 

la această vârstă este să citească despre subiecte pe care îi 

frământă, să întâlnească situații și personaje în care se regăsesc, în 

funcție de problemele cu care se confruntă zi de zi.

La această vârstă copiii au multe întrebări, se confruntă cu situații 

ciudate și frustrante pentru ei, iar de multe ori tinerii nu au curajul să 

se destăinuie părinților. În acest caz, cărțile pot deveni un aliat de 

nădejde pentru aflarea răspunsurilor pe care aceștia le caută. 

Pentru a stimula motivația copiilor pentru citit, o modalitate este să vă 

înconjurați de cărți în casă: să aveți o bibliotecă, să aveți cărți pe 

măsuța din sufragerie, pe comoda din dormitor, chiar și în baie puteți 

pune cărți.
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Capitolul 3: Strategii pentru gimnaziu- clasele V-VIII 

CREAȚI UN SPAȚIU PE UN PERETE CU CITATE

PREFERATE DIN CĂRȚI

Un alt mod extrem de util și ”cool” este să vă creați un spațiu special 

în casă în care să puneți citate preferate din cărțile citite de voi. Poate 

fi și tablă magnetică, o tablă de scris cu creta sau puteți pune post-it-

uri pe frigider. Voi alegeți!

Însă e important să fie un loc foarte accesibil, un loc pe care 

copilul nu are cum să-l rateze. 
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Capitolul 3: Strategii pentru gimnaziu- clasele V-VIII 

Este de la sine înțeles că pot fi mai multe citate dintr-o singură carte, 

singura recomandare este ca, alături de citat, să scrieți și numele 

cărții și al autorului. Poate i se va întipări în minte și dacă nu este o 

carte pe care s-o citească la vârsta asta, poate mai târziu își va 

aminti de ea.

LANSAȚI COPIILOR PROVOCĂRI ȘI FACEȚI 

ÎMPREUNĂ 

CONCURSURI DE CITIT

Cum spuneam mai sus, la vârsta asta copiii au tot timpul ceva de 

demonstrat, astfel că o modalitate foarte bună de stimulare a lecturii 

este lansarea de provocări sau concursurile de citit. De exemplu, 

puteți crea împreună o listă de cărți de citit înainte de a împlini 13 

ani sau începeți o nouă tradiție în fiecare an cu...borcanul cu 

dorințe.
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Capitolul 3: Strategii pentru gimnaziu- clasele V-VIII 

De Anul Nou, puneți într-un borcan câte o provocare pentru fiecare 

lună a anului ce urmează. Pe lângă aceste provocări, strecurați și 

câte un titlul cu o carte pe care vă propuneți s-o citiți în acel an. Pe 

parcursul anului, pot fi adăugate și alte titluri, e alegerea voastră, 

doar să faceți în așa fel încât la sfârșitul anului, borcanul să fie GOL!!

CĂRȚI CU PROVOCĂRI LANSATE DE AUTORI

Există câteva cărți foarte interesante în care autorii lansează ei înșiși 

diverse provocări, iar copiilor le plac astfel de cărți. Două exemple 

sunt Top 50 de aventuri pe care nu trebuie să le ratezi până la 13 

ani, de Pierdomenico Baccalario și Tommaso Percivale sau Cum să 

fii un explorator al lumii în care trăiești, de Keri Smith. 
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Capitolul 3: Strategii pentru gimnaziu- clasele V-VIII 

Astfel de cărți îți trasează anumite sarcini pe care trebuie să le 

îndeplinești în fiecare zi. În acest fel, copii vor ajunge să 

experimenteze, să iasă din zona de confort, să gândească și să 

privească lumea din unghiuri noi. Și nu în ultimul rând, să se distreze

ÎNCERCAȚI CĂRȚILE GRAFICE

Romanele grafice încep să prindă și la noi din ce în ce mai mult 

teren. De la aventură și fantezie până la ficțiune istorică, memorii și 

biografie, romanul grafic poate fi cheia succesului când vine vorba de 

motivarea tinerilor să citească.  
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Capitolul 4: Strategii pentru liceu- clasele IX-XII 

Ca să faci un adolescent de 16 ani să citească este în sine o 

adevărată provocare. Accesul la tehnologie și rețelele de socializare 

este cel mai mare dușman împotriva căruia părinții și profesorii 

trebuie să lupte. Dar cu ceva efort și perseverență, este posibil să-i 

facem pe tineri să descopere magia cărților. 

Cea mai eficientă strategie este, așa cum am spus la începutul 

acestui ebook, exemplul personal. Copilul trebuie să te vadă că 

citești, că-ți plac cărțile, că le acorzi atenție!

De asemenea, e important să discuți cu el/ea despre cărți, despre 

lucrurile interesante pe care le-ai descoperit în cărți, să vă 

recomandați cărți unul altuia, să faceți schimb de cărți. 

La vârsta aceasta, tinerii ar putea citi cam aproape orice, astfel că 

este o delimitare foarte fină între așa zisele cărți Young Adult și restul 

de cărți Adult. Iată și alte strategii foarte bune: 
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DAȚI-LE SĂ CITEASCĂ CĂRȚI CE VOR FI/AU FOST 

ADAPTATE CINEMATOGRAFIC CA MAI APOI 

SĂ FACĂ ASOCIEREA CARTE-FILM

Din ce în ce mai mult, Hollywoodul își îndreaptă privirea spre literatura 

Young Adult și adaptează pentru marele ecran povești adolescentine. 

Oferiți tinerilor versiunea tipărită ca s-o citească înainte de adaptarea 

sa în film. E o experiență foarte interesantă să vezi diferența între ce ți-

ai imaginat tu, ce sentimente te-au încercat când ai citit cartea și ce ai 

trăit/văzut mai apoi în film.

Mie personal mi s-a părut întotdeauna mai bună cartea decât filmul și 

cred că este normal așa. Trăirile pe care le experimentezi citind cartea 

sunt personale și este imposibil de redat pe marele ecran tot conținutul 

unei povești scrise.

Capitolul 4: Strategii pentru liceu- clasele IX-XII 
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GĂSIȚI CĂRȚI INTERESANTE, CARE SĂ LE STÂRNEASCĂ 

CURIOZITATEA

De-a lungul anilor, foarte multe cărți au fost interzise sau cenzurate din 

anumite motive. Fie că nu a fost înțeles mesajul, fie că părinții nu au 

fost de acord cu subiectul dezbătut etc, cert este că acest tip de cărți le 

stârnesc adolescenților curiozitatea. Sunt multe cărți interesante, care 

merită citite și din care ai ce învăța. Noi am descoperit câteva astfel de 

cărți și puteți consulta lista noastră pe site-ul Bucuria Lecturii.

De asemenea, la mare căutare sunt seriile de cărți. Cititorii care se 

conectează la prima carte dintr-o serie pot urmări aceleași personaje 

sau teme prin mai multe cărți. Pentru adolescenți, familiaritatea unei 

serii poate face mai ușoară înțelegerea textului și poate reduce 

sentimentele negative asociate cu începerea unei noi activități de 

lectură. Găsiți personajele sau temele potrivite, iar cititorii (chiar și cei 

mai reticenți) vor fi nerăbdători să descopere următoarea carte din 

serie.

.
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CĂRȚI PE DOMENII DE INTERES ȘI CĂRȚI RECOMANDATE DE 

PERSONALITĂȚI CELEBRE

Cărțile se aleg acum, mai mult decât la orice altă vârstă, în funcție de 

domeniile tinerilor de interes și de ceea ce-și doresc să facă în viață. E 

bine să citească nu numai beletristică, ci și cărți specializate, care să-i 

ajute să-și dezvolte o cultură generală, să acumuleze informații și să 

afle care sunt problemele cu care se confruntă oamenii și Planeta la 

nivel mondial.

De asemenea, există oameni celebri pe care tinerii îi iau ca model de 

viață. Mă gândesc aici la personalități precum Elon Musk, Jeff Bezos, 

Bill Gates, Oprah Winfrey, Barack Obama și mulți alții. Căutați ce 

preferințe au aceștia în materie de cărți, ce i-a ajutat pe acești oameni 

să atingă succesul pe care îl au acum și recomandați-le copiilor voștri 

acele cărți. O listă cu câteva astfel de cărți veți găsi și pe site-ul nostru 

Bucuria Lecturii.

.
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