Scriitori şi cărţi printre liceeni – FILIT 2014
Ediția a II-a a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere oferă contextul ideal pentru
continuarea celor două proiecte lansate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, care s-au bucurat
de un real succes în rândul elevilor și de aprecierea publicului: întâlniri între scriitori, liceeni și
profesori de literatură în școli ieșene și decernarea Premiului liceenilor pentru cea mai
îndrăgită carte apărută în 2013. Scriitorii în școli – întâlnirile între scriitori, liceeni și profesori
de literatură au loc în zece colegii și licee ieșene, care susțin evenimentele din punct de vedere
financiar și logistic.
La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, elevii se vor bucura de întâlnirea cu scriitorii Cătălin
Mihuleac şi Dumitru Crudu miercuri, 1 octombrie 2014, în Sala de Festivităţi a Colegiului,
de la ora 11 la ora 13. Întâlnirea va fi moderată de prof. dr. Raluca Miruna Bostan şi prof.
dr. Costina Creiţă, elevii având oportunitatea de a intra într-un dialog spontan, pornind de la
aspecte ale scrierilor celor doi invitaţi.
Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte apărută în 2013 va fi decernat în cadrul
festivității de închidere a festivalului FILIT. Vor fi ierarhizate cinci volume apărute în 2013 de
un juriu alcătuit din 24 de elevi pasionați de lectură din clasele XI-XII, din opt unități de
învățământ. Jurizarea va fi realizată pe baza unei grile de judecare valorică a textului, concepută
sub discreta coordonare a unor prestigioși profesori de limba și literatura română din școlile
implicate. Premiul va fi decernat romanului câștigător în urma votului elevilor. Din partea
Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” au fost desemnate elevele Cătălina Vornicu (clasa a XI-a
F, coordonator prof. dr.Monica Iosub), Ursachi Roxana şi Păguțe Nicoleta-Alina (clasa a XII-a F,
coordonator prof. dr. Costina Creiţă). Activitatea este coordonată de prof. dr. Monica Iosub.
Cele cinci romane propuse pentru jurizare sunt:






Matei Vişniec, Negustorul de începuturi de roman, Editura Cartea Românească
Ruxandra Cesereanu, Un singur cer deasupra lor, Editura Polirom
Liliana Corobca, Kinderland, Editura Cartea Românească
Ioan T. Morar, Negru și roșu, Editura Polirom
Varujan Vosganian, Jocul celor o sută de frunze, Editura Polirom
Întâlniri ale Clubului Logos în cadrul FILIT

Clubul LOGOS, care a luat fiinţă acum un an (motivat de întâlnirea, în cadrul Filit, a elevilor cu
jurnalişti culturali de la Dilema veche), la iniţiativa şi sub coordonarea prof. dr. Serinella Zara, a
organizat în perioada 2013-2014 o serie de dialoguri culturale vii ale elevilor de clasele a VII-a şi
a IX-a cu personalităţi ale literaturii, precum şi ale presei culturale naţionale şi locale (Marius
Chivu, Luiza Vasiliu – Dilema veche, George Onofrei şi Anca Baraboi – Suplimentul de cultură,
Florin Lăzărescu, Dan Lungu ş.a).

Având în vedere succesul unor acestor dezbateri, deşi abia înfiinţat, clubul Logos, datorită
calităţii discuţiilor, datorită spiritului şi creativităţii elevilor, a fost invitat de către organizatorii
FILIT să devină amfitrionul unei serii de cinci întâlniri cu autori români şi străini (zece în total),
care vor avea loc în intervalul 1-5 octombrie, Galeriile Pod-Pogor, între orele 12-14.
Întrucât clubul Logos consideră că oricine poate beneficia de aceste viitoare întâlniri, au fost
invitaţi toţi elevii, precum şi profesori din şcoală.
La aceste dezbateri participă un număr de aproximativ 150-160 de elevi, membri actuali sau
viitori ai clubului ori simpli simpatizanţi, prof. Serinella Zara, bucurându-se de sprijinul (logistic
şi, mai ales, intelectual) colegelor sale, prof. dr. Costina Creiţă şi prof. Ioana Chiriac.
Anexăm programul întâlnirilor Logos în cadrul Filit pentru edificare.
Miercuri
12.00Întâlnirile „Club Logos”
14.00
(1 prozator străin +
1 prozator român)

Andrei Ruse
Marius Daniel Popescu

prof. dr.Serinella Zara

Pod Pogor

Întâlnirile „Club Logos”
(1 prozator străin +
1 prozator român)

Romain Puertolas
Adina Rosetti

prof. dr. Serinella Zara

Pod
Pogor

Întâlnirile „Club Logos”
(1 prozator străin +
1 prozator român)

Jens Christian Grøndahl
Cătălin Dorian Florescu

prof. dr.Serinella Zara

Pod Pogor

Sâmbătă
12.00Întâlnirile „Club Logos”
14.00
(1 prozator străin +
1 prozator român)

Oksana Zabuzhko
Bogdan Suceavă

prof. dr. Serinella Zara

Pod Pogor

Duminică
12.00Întâlnirile „Club Logos”
14.00
(1 prozator străin +
1 prozator român)

Monika Peetz
Mircea Diaconu

prof. dr. Serinella Zara

Pod Pogor

Joi
12.0014.00

Vineri
12.0014.00

Tot în cadrul activităților FILIT, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” se vor organiza Ateliere
de traduceri pentru liceeni, pe secțiuni, după cum urmează: limba franceză – joi, 2 octombrie
2014, orele 10.00-12.00, coordonatori prof. Mira-Maria Cucinschi și prof. Lili Rusu; limba
engleză – joi, 2 octombrie 2014, orele 10.00-12.00, coordonatori prof. Camelia Arhip, prof.

Adriana Athes și prof. Mihaela Pasciuc; limba germană – joi, 2 octombrie 2014, orele 12.0013.00, coordonatori prof. Roxana Hassid și prof. Lucian Țurcaș. Textele propuse spre
traducere sunt selectate din operele scriitorilor invitați în cadrul FILIT – Cătălin Mihuleac și
Dumitru Crudu.
Alte activități desfășurate în cadrul acestui eveniment de Colegiul Național „Mihai Eminescu”
sunt:




Meciul demonstrativ de dezbateri academice în format World Schools organizat în
deschiderea întâlnirilor din acest an școlar ale Clubului Word Up al colegiului, sub
coordonarea prof. Mihaela Pasciuc, luni, 29 septembrie 2014, ora 14.30, în Sala de
festivități a școlii.
Atelier de teatru – improvizații pe texte din autori români și străini traduși în limba franceză:
Matei Vișniec, J. M. Barrie, Mark Twain și William Shakespeare. Atelierul, coordonat de
prof. Mira-Maria Cucinschi, va avea loc în Sala de festivități a Colegiului Național „Mihai
Eminescu” marți, 30 septembrie 2014, începând cu ora 17.00.

