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Recunosc ca am deprins dragostea de carte destul de tarziu, adica prin clasa a X-a de liceu.
Prin clasa a IX-a sustineam sus si tare ca in viata reala nu ne folosim niciodata de informatiile
pe care le gasim in romanele pe care le vcitim, asa ca, mai bine imi dezvolt experiente vietii
decat experiente lecturii. Important e ca acest tip de gandire m-a parasit destul de repede.

A trecut doar un an de cand faceam astfel de afirmatii, pana cand am deprins drag de carte.
Imi aduc aminte si acum de senzatia pe care am avut-o citind “Notre Dames de Paris” de Victor
Hugo. Am savurat cele doua volume in doar cateva zile. De atunci, am luat in mana tot mai
multe carti, multe din ele fiind atat de bune incat nu le mai lasam din mana pana nu le terminam
de citit.

De atunci si pana in prezent n-as putea sa spun cate carti am citit, dar numarul lor este in
continua crestere, insa pot sa spun ca incerc sa citesc cel putin doua carti pe luna. Uneori
reusesc sa citesc mai mult, alteori mai putin, in functie de timpul meu liber, dar regula ramane in
picioare. Cu toate ca mi-am facut si eu o lista de carti de citit intr-o viata , mereu apar carti noi
sau aflu de carti valoroase despre care nu stiam nimic inainte, iar lista se actualizeaza constant,
insa la citit nu am de gand sa renunt.
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Am ramas consternat ca peste jumatate dintre romani nu au citit nici macar o carte in acest
an, dupa cum arata un sondaj recent realizat de Institutul Roman de Studii Sociale. Cum poti sa
traiesti fara carte? Am invatat in scoala ca orice organ pe care nu-l folosesti, se atrofiaza si
functionalitatea lui devine din ce in ce mai nesatisfacatoare. La fel e si cu creierul. Daca nu-i dai
de lucru, devine doar un acoperis deasupra gatului.

Cu toata dezvoltarea tehnologica din ziua de azi, cartea ramane unul din instrumentele cele
mai valoroase de dezvoltare a omului. Efectele asupra dezvoltarii personale nu sunt egalate de
niciun gadget nou aparut pe piata. In loc sa va pierdeti timpul cu tot felul de distractii care nu
aduc vietii niciun plus valoare, mai bine cititi o carte. Rezultatele vor aparea si ele in scurt timp,
iar daca cititul va deveni parte din existenta voastra, in scurt timp veti simti si modul in care va
diferentiati de cei din jur,
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