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Extemporal la ora de lectură – la 
Colegiul „Unio – Traian Vuia”  
Bălan Pop Cornelia - Vineri, 27 Noiembrie 2015  
 

În cursul acestei săptămâni, în amfiteatrul Colegiului Tehnic UNIO- TRAIAN 
VUIA a avut loc o întâlnire aparte, o întâlnire impresionantă între elevii 
colegiului şi câţiva dintre poeţii sătmăreni. 

 

Invitaţi la această activitate au fost poeţii: George Achim, Felician Pop, Teodor 
Curpaș, Robert Laszlo și Loredana Știrbu, oameni de presă, elevi şi cadre didactice. 
Activitatea este o etapă a Proiectului “Să ne cunoaştem oamenii de cultură din 
judeţ”, demarat în decembrie 2012. 

Invitaţia făcută scriitorilor sătmăreni este un pretext pentru a-i cunoaşte, pentru a-i 
auzi, pentru a rezona împreună cu ei în rezultatul poetic al trăirilor lor, al receptării 
realităţii şi, de asemenea, pentru a vedea cum poate influenţa în bine mesajul/mesajele 
textului, o recitare emoţionantă. 

Obiectivele acestui proiect sunt: cunoaşterea oamenilor de cultură din judeţ, 
cunoaşterea unor opere ale acestora, relaţionarea cu acestea, încurajarea frecventării 
bibliotecii, încurajarea dezvoltării respectului faţă de literatură, oferirea unor modele 
artistice în interpretarea/lecturarea unui text literar, încurajarea lecturii şi a 
descoperirii textului literar ca o modalitate de viaţă, ca răspuns la întrebări multiple 
despre oameni, despre lume, despre perceperea ei. 



Echipa proiectului: prof. dr. Vlaicu Popescu, prof. Adina Ciutan, prof. Cornelia Bălan 
Pop, coordonator proiect. Doamna prof. Adina Ciutan a ales să pregătească, împreună 
cu elevii clasei a IX-a A, un moment literar artistic Nichita Stănescu. 

Au fost rostite şi cântate câteva versuri emoţionante din creaţia marelui poet despre 
care au vorbit, mai apoi prof. George Achim (care ne-a oferit şi câteva recitări de 
excepţie, adevărate modele, terminate în aplauzele asistenţei), prof. Teodor Curpaş şi 
Felician Pop. Au urmat recitări din creaţia invitaţilor. 

 

Poeţilor li s-a dat un extemporal în care li s-a cerut să treacă pe hârtie, spre amintire, 
câteva date despre ei şi opera lor şi, evident, să lase (bibliotecii) un autograf. Felician 
Pop şi Teodor Curpaş au oferit elevilor un teanc de cărţi, spre aducerea aminte a 
acestei întâmplări literare. 

Pentru că în „lucrarea de control” s-a descoperit că unul dintre invitaţi avea ziua de 
naştere, i s-a cântat tradiţionalul „La Mulţi Ani!”, moment emoţionant pentru Felician 
Pop. A fost o întâlnire frumoasă. Va rămâne cu siguranţă în caietul de amintiri al 
tuturor participanţilor. 

 


