
 

 

Din adolescenţă am realizat că am o atracţie naturală spre materiile de studiu care au ca şi obiect 

omul şi devenirea sa. Am studiat psihologie, filosofie, ştiintele naturii, medicină alternativă şi vindecare 

naturală, unele în Romania, altele în Canada (unde am trăit timp de opt ani şi jumătate împreună cu 

soţul meu şi copiii noştri înainte de ne muta înapoi în Mediaş, în 2008). Preocupările mele acum includ, 

pe lângă creşterea copiilor, literatură (poezia, mai exact, ca formă de expresie simplă a celor mai 

complexe şi mai profunde trăiri sufleteşti), natura şi reconectarea omului la natură şi meditaţia 

(reflecţia asupra sinelui cu scopul obţinerii armoniei interioare).  

 

 
 

Proiectul Oraşul Citeşte - Lecturi Urbane.  

 

Am aflat de acest proiect pe internet, de la un cunoscut din Sibiu. Mi-am dat seama că mi-ar 

place să văd şi în Mediaş oameni, mai ales tineri, în parcuri, pe bănci, pe jos, pe pietre, pe scări, in 

pieţe, în autobuse citind cărţi. 

Am contactat echipa Oraşul Citeşte din Bucureşti, de unde s-a iniţiat acest proiect şi am început să fac 

demersurile necesare după indicaţiile lor. M-am dus chiar la Bucureşti să-i cunosc personal pe Adrian 

Ciubotaru, iniţiatorul proiectului şi pe alţii din echipa sa energică, să întelg mai bine ideea şi să adun 

cunoştinţe din experienţă. M-am întors din Bucuresti cu vreo cinzeci de cărţi, donate de ei pentru 

Mediaş.  

M-am bucurat nespus când, la Primăria Mediaş, la Direcţia de Cultură, acest proiect a fost 

primit cu entuziasm. Acest lucru m-a ajutat să capăt mai multă încredere în mine şi în posibilitatea de 

succes a proiectului în oraşul nostru. 

Ba mai mult, proiectul, aflat încă doar în stadiul preparatoriu (autorizaţie de eveniment public de la 

jandarmerie, postere, stickere de tipărit, cărţi de strâns din donaţii) a atras rapid atenţia presei, asta tot 

cu ajutorul primăriei.  

Prima ediţie a reuşit să facă vâlvă în jurul cărţilor şi la eveniment au fost dăruite in jur de 

treizeci de cărţi. La a doua ediţie însă, am dăruit o sută de cărţi şi am reuşit să formăm o comunitate de 

iubitori de carte în jurul proiectului. Câteva persoane care au fost şi la prima ediţie au venit şi la a doua, 

mulţi întrebându-ne când va fi urmatoarea ediţie şi unde.  

 

 

 



Deşi nu pot să spun că sunt o cititoare înrăită, îmi place mult să citesc şi realizez efectul pe care 

o carte îl are în dezvoltarea personală, cu atât mai mult cu cât lectura unei cărţi este împartăşită printre 

prieteni. În această idee, nepoata mea de douăzeci şi trei de ani, Alexandra, a avut iniţiativa de a forma 

un club de carte.  

Clubul nostru de carte este o mare realizare fiindcă în cadrul evenimentelor şi învăţăturilor 

lecturii, probleme psihologice personale au fost rezolvate, înlăturând astfel obstacole din creşterea 

noastră ca oameni. Noi idei ne-au trezit şi ne-au înviorat mintea şi sufetul şi ne-au redat încrederea în 

noi înşine de a păşi, aşa imperfecţi cum suntem, în spaţiul larg şi necunoscut al devenirii umane. 

 

Toate acestea au fost realizate cu fonduri băneşti zero, dar cu aportul energetic necondiţionat al 

câtorva persoane: voluntari. Şi binenţeles, cu sprijinul Primăriei şi cu ajutorul de nepreţuit al presei 

locale. 

 

Ne vedem în parc! Cu o carte în mână, cu siguranţă! 

 

 

Daniela Toma 


