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IntRoducERE

Adevãrul despre nevoia de poveºti  
ºi despre valoarea lecturii

Poveºtile sunt necesare pentru buna noastrã funcþi
onare aºa cum sunt oxigenul, hrana, somnul, 
siguranþa relaþionalã ºi iubirea exprimatã în 

interacþiunea cu cei dragi. Prin urmare, adulþii preocupaþi 
ºi interesaþi de starea de bine a copiilor se vor asigura de 
accesul acestora la cãrþi — cu intenþia de a le cultiva inte
resul ºi pasiunea pentru lecturã. Iar adulþii care sunt 
conºtienþi ºi de importanþa relaþiilor vor avea grijã ca pri
chindeii sã aibã mereu la îndemânã poveºtile potrivite 
vârstei ºi nevoilor lor de dezvoltare. 

Poate vã întrebaþi ce legãturã existã între relaþii ºi 
cãrþi?! Ei bine, una foarte importantã, deoarece, exact aºa 
cum ne îngrijim de fiecare conexiune importantã din viaþa 
copiilor — interacþiunea cu noi, ca îngrijitori, cu fraþii sau 
cu semenii, cu bunicii ºi cu alte rude —, tot aºa este 
esenþial sã cultivãm ºi relaþia copiilor cu poveºtile. Aceasta 
este tot o formã de interacþiune, una în care nu putem 
forþa apropierea, dar nici nu este înþelept sã stãm nepã
sãtori faþã de ceea ce se întâmplã. Este genul de relaþie 
care dureazã întreaga viaþã ºi care poate fi caracterizatã 
atât de o iubire profundã, cât ºi de o urã aprigã. 
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Dacã ar fi sãmi închid ochii, îmi imaginez aceastã 
conexiune a omului cu poveºtile ca orice altã legãturã 
invizibilã, iar pentru a ne fi mai uºor sã o înþelegem aleg 
sã o prezint ca fiind asemenea unei relaþii de priete
nie — una fundamentalã ºi cu impact de lungã duratã, 
alãturi de cei mai liniºtiþi ºi constanþi camarazi din 
Univers. 

Din punctul meu de vedere, ca cercetãtor al psihicului 
uman ºi „reparator“ al conexiunilor interpersonale, prin
tre nevoile umane esenþiale se numãrã ºi cea de poveºti — 
este adevãrat cã existenþa noastrã nu depinde de aceasta, 
însã, în mod cert, aºa cum ne aratã ºi nenu mãrate studii de 
specialitate, succesul ºi reuºita în viaþã sunt puternic influ
enþate ºi de relaþia pe care o avem cu poveºtile. Dezvol
tarea neurocognitivã (funcþionarea creierului), stilul de 
ataºament, stima de sine, performanþele ºcolare, abilitãþile 
socioemoþionale, nivelul de maturitate rela þionalã ºi rezi
lienþa (capacitatea de a ne descurca în situaþii dificile) sunt 
doar câteva dintre ariile vieþii care funcþioneazã mai mult 
sau mai puþin bine ºi în funcþie de maniera în care este 
satisfãcutã nevoia de poveºti ºi de lecturã.

Eu am crescut întro familie în care nu sau citit 
poveºti din varii motive: lipsa de timp, preocuparea adul
þilor faþã de alte aspecte ale vieþii ºi, cu siguranþã, inclusiv 
lipsa de modele în acest sens. Nu aº putea spune cã din 
aceastã cauzã nu mam dezvoltat, însã ºtiu sigur cã am 
început „sã cresc“ psihologic ºi relaþional din momentul în 
care am fãcut loc poveºtilor în viaþa mea. În copilãrie 
fugeam de lecturã ºi de cãrþi, dar nu pentru cã nu simþeam 
nevoia de poveºti, ci pentru cã nu mi sa cultivat acest 
impuls ºi, în timp, am ajuns sã mã comport ca ºi cum nici 
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nu ar exista. Însã, din fericire, lucrurile sau schimbat ºi în 
prezent numi pot imagina viaþa fãrã poveºti ºi fãrã 
lecturã. Acesta este motivul principal pentru care mam 
alãturat echipei de la Asociaþia Curtea Veche — în semn 
de respect faþã de importanþa poveºtilor în viaþa unui om, 
indiferent de vârstã, gen, statut sau nivel educaþional. Noi 
toþi avem nevoie de poveºti pentru a creºte, pentru a ne 
conecta, pentru a depãºi situaþiile dificile ºi pentru a ne 
gãsi sensul vieþii.

Astfel, indiferent cã eºti pãrinte, cadru didactic, spe
cialist în sãnãtate, lider întro comunitate sau un tânãr 
cititor, acest ghid te poate ajuta sã transformi lectura 
întro practicã sãnãtoasã ºi chiar distractivã pentru cei 
mici, pentru cei mari ºi poate pentru întreaga familie.
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