
 

 

 

 

Conferintele BookLand Evolution de 4 ani strabat 23 orase, reunind tinerii si personalitatile 

marcante care ii incurajeaza si motiveaza prin exemplul personal sa faca alegerile potrivite in viata, 

povestindu-le despre provocarile care ii asteapta, dar care nu trebuie sa-i opreasca din a-si urma 

vocatia. 

Este un amplu proiect sociocultural, prin seria de 115 zile de conferinte organizate anual, ce 

ofera liceenilor si studentilor o oportunitate excelenta de dezvoltare prin discutii libere, bazate pe 

experienta personala si interactiune directa cu profesionisti consacrati. 

 

 

Impresii ale elevilor Liceului Teoretic Nichita Stanescu după Conferinţele Bookland, 

desfășurate la ASE - 25 septembrie 2017 

1. De regulă, conferințele ce includ dezvoltarea personală a elevilor sau motivarea lor, nu includ o 

dezvoltare propriu-zisă, ci un set standard de joculețe psihologice care nu-ţi oferă ceva cu adevărat 

palpabil, dacă vrei sa ajuți un om, trebuie să-i vorbești din inimă, de la om la om, fiindcă doar atunci 

când este stabilită o conexiune ce produce o schimbare.  

  La Bookland Conference au fost 2 etape: 

 Prima etapă a constat în prezentarea taberelor oferite de Bookland, apoi, în a 2-a etapă, au 

urmat discursurile unor membrii participanţi la proiect, care timp de o oră fiecare, au vorbit despre 

viață si ce înseamnă succesul. 



Dintre cele 3 persoane, cel mai mult am rezonat cu Mihaela Tatu. 

De ce? Pentru ca a reușit să-şi exprime mesajul într-un mod impunător, corelând cititul cu succesul în 

viată,dar nu succesul definit de vreun standard social,ci succesul după propriile standarde.Am înțeles 

ca un om este împlinit daca face ceea ce simte,daca isi atinge aspirațiile (în sens productiv, căci si 

uciderea în masa poate fi o aspirație), deoarece nu știi unde te poate purta viata, iar cunoștințele 

acumulate (nu doar din citit) te vor însoți în aproape fiecare moment al vieții. 

Dan Popa nu prea a reușit să-şi transmită eficient mesajul,sala nefiind prea atentă la informațiile 

predate.  Desi rebusul si jocurile de cuvinte antrenează creierul, formează anumite conexiuni ce te ajuta 

sa ai o perspectiva puțin mai dezvoltata asupra lucrurilor, găsind înțelesuri pe care înainte nu le găseai 

in diverse lucruri. 

 Maria Buză m-a inspirat prin povestea ei extrasă parcă din filme. Mi-a atras atenția începutul carierei 

ei în teatru. Deși ea considera ca A.S.E-ul reprezintă viitorul, un om de la facultate i-a spus ,pur si 

simplu,  să încerce la teatru, așa ca a încercat U.N.A.T.C-ul, un simplu sfat ce i-a schimbat complet 

viața. Asta mă face sa ma gândesc la efectul Butterfly, conform căruia fiecare acțiune are o consecință 

ce se va remarca, în viitor. Sau de o fraza din piesa "Suflete tari":"Ai doar un singur moment în care 

poți răsuci brutal firul vieţii, un singur moment".  

 Asta mă face sa fiu mai atent la oportunităţile ce îmi apar. 

 Per total, conferința m-a făcut să privesc mai adânc în propria persoană, să mă analizez mai 

mult, să fiu mai atent la ce decizii iau.                                Hudici Dan, clasa XI C 

 

2. Din punctul punctul meu de vedere această conferinţă a fost constructivă punând accent pe cât 

de util e să citeşti o carte indiferent de subiectul ei. Cel mai interesant moment a fost la începutul 

conferinţei în care doamna Mihaela Tatu ne-a prezentat o mică parte din viaţa ei, spunând cât de 

imprevizibila este viaţa. Nu şti niciodată unde vei ajunge şi trebuie să fii pregătit pentru ce urmează, 

totul fiind ca un carusel ce te duce în neantul necunoscut.  

        Anghel Daniel, clasa aXI C 

 

3. Mi s-a părut interesant ideea de Bookland, deorece este frumos şi de ajutor să vină cineva să te 

îndrume către o viaţăa mai cultă şi să vezi că, cuiva îi pasă de generaţia noastră. Mi-a plăcut mult domna 

Mihaela Tatu deoarece explica viata dânsei şi cu cât explica mai mult cu atât mai mult înţelegeam că 

este un om obişnuit. Mi-a plăcut şi doamna Maria Buză chiar dacă la început nu-şi găsea cuvintele, 

întelegeam dorinţa ei de a ne spune că există şi o astfel de viaţăa: cultă, creativă, măreaţă. Trebuie numai 



să ne descoperim şi putem intra în aceea viaţă. De domnul Dan Popa nu prea mi-a plăcut deoarece vorbea 

despre rebusuri şi a fost cam plictisitor pentru mine. 

Mi-a plăcut Bookland. A fost ceva nou şi frumos. Să citeşti este cheia succesului! Cum ar spune doamna 

Mihaela Tatu.                                          Dîrţu Costin Toma, clasa aIXa D 

 

4.  Mie mi-a plăcut când doamna Mihaela tatu ne- vorbit despre viaţa ei şi ne-a spus că nici ei nu i-

a plăcut atât de mult şcoala chiar dacă era printre primele din clasă. Ea se întreba: cu ce mă pot ajuta pe 

mine informaţiile astea în viaţă? Dar totuţi la un moment dat au ajutat-o. 

Mi-a plăcut că ne-a răspuns la fiecare întrebare pe care au pus-o elevii din sală. Mi-a plăcut şi când 

doamna Maria Buză a acceptat să cânte..fapt ce a dovedit că nu face playback!                                                

       Baboi Alina Ionela, cls aXa C 

 

5. Mie mi s-a părut super Ok. Invitaţii au ştiut să ne ţină ochi şi urechi la tot ceea ce s-a spus..mai 

puţin acel om cu rebusul..nu vreau să fiu rea, dar a fost plictisitor, dar asta nu înseamnă că nu am respect 

pentru ceea ce face. Aş mai vrea o experienţă ca aceasta!                                               

   Ana Maria Valentina Florea, clasa aXa C 

 

6.  Opinia mea despre Bookland, ediţia a IVa, Diana Mazilu, cls aXa C 

 Astfel de discursuri sunt menite să te inspire şi să te motive. Pot să spun că la mine au avut efectul 

scontat, mai ales discursul doamnei Mihaela Tatu. Felul în care  dumneaei nu ţine cont de vârstă pentru 

a face ceea ce-i place m- motivat să cred că niciodată nu e prea târziu să începem ceva nou şi mai ales 

să nu ne temem de conceptul de „nou”. 

Totodată, doamna Tatu mi-a reamintit că nimic din ceea ce învăţăm nu este inutil, indiferent cât de 

insignifiant pare pentru că niciodată nu vom şti când ne va fi de folos aceea informaţie. 

 De la doamna Maria Buză, de la care am avut onoarea de a primi  şi un autograf, am învăţat că 

reprofilarea de ultim moment nu trebuie evitată pentru că nu ştii ce vei ajunge în viaţă, iar fiecare 

oportunitate trebuie îmbrăţişată. Am învăţat că spontaneitatea poate deveni o calitate, iar talentul natural 

şi nu neapărat cel cultivat, poate combate studiile într-un domeniu, aici mă refer la talentul muzical al 

doamnei. 

Îmi face plăcere să asist la astfel de discursuri inovatoare din care pot rămâne cu ceva folositor şi aş 

participa bucuroasă şi la ediţia următoare. 



7.  După părerea mea Bookland este un bun început pentru dezvoltarea tinerilor de vârsta noastră, 

noua generaţie numita şi generaţia Z.  Mihaela Tatu şi Maria Buză sunt exemple demne de urmat nu 

numai pentru sfaturile date, dar şi despre întâmplările din viaţa lor. 

Pe de altă parte. De la aceste doamne am primit şi autografe  Mihaela Tatu ne-a oferit motivaţie şi ne-

a spre noi drumuri în viitor, am învăţat că nimic nu este întâmplător şi că trebuie să luptăm pentru visele 

noastre. Pentru a face viitorul să funcţioneze trebuie să lucrăm mai întâi la prezent!                                           

Andreea Ion, cls aXa C 

 

8. Conferinţa de la Bookland m-a impresionat foarte mult prin faptul că au fost prezenţi iubitori de carte, 

Bookland ajungând la ediţia a IVa. Mi-a plăcut foarte mult interacţiunea doamnei Mihaela Tatu cu elevii 

prezenţi în sală, dar şi cum a cântat doamna Maria Buză. Aştept cu nerăbdare următoarea ediţie!                   

Meşcinschi Marina, cls aXa B 

 

Prof. coord. Lucia Dobre 

 

 


