Marți, 27 ianuarie 2015, în sala festivă a Colegiului Național de Informatică Grigore
Moisil a avut loc festivitatea de premiere a liceenilor participanți la cea de a șaptea
ediție a Concursului de creație literară “Gheorghe Crăciun”, eveniment coordonat de
doamna profesor doctor Cristina-Magdalena Călin, alături de membrii Catedrei de
limba și literatura română. Tinerii talentați din numeroase licee brașovene- și nu
numai- s-au înscris în competiția literară cu lucrări personale, la cele trei secțiuni:
poezie, proză și eseu cu tematică impusă. În urma unei competitive jurizări, au fost
selectate lucrările cele mai reușite, originale și pline de temperament.
Festivitatea a debutat cu o succintă retrospectivă a vieții și activității literare a
domnului profesor Gheorghe Crăciun, în cinstea căruia se derulează acest concurs
literar. Atmosfera caldă a fost întreținută și de acordurile musicale asigurate de doi
dintre elevii talentați ai colegiului nostru-Iosana Miriam Ciutan și Octavian Gurău-,
care au interpretat la flaut și pian.
Domnul inspector de Limba și literatura română, profesor doctor Nicolae Savin –
membru al juriului- a rostit câteva cuvinte, îndemnându-i pe foarte tinerii scriitori să
citească multă literatură contemporană, să se distanțeze de modelele clasice, să-și
găsească propriul stil literar, fără de care scrierile lor nu pot dobândi originalitate și
farmec, în ciuda talentului creator.
Domnul președinte al juriului, conferențiar doctor și decan al Facultății de Litere din
Brașov, domnul professor universitar Adrian Lăcătuș i-a felicitat pe elevii
participanți și le-a înmânat diplomele de merit. Domnul profesor a subliniat
importanța sincerității în actul scrisului, recomandându-le liceenilor să scrie despre ei
înșiși, despre trăirile și experiențele personale, astfel încât textile să transmit impresia
de autenticitate și veridicitate: “Încercați să scrieți pentru voi înșivă și pentru prietenii
voștri; nu ca să răspundeți așteptărilor profesorilor, ci propriilor voastre așteptări “. O
viziune de adevărat scriitor presupune responsabilitate și implicare, pentru că orice
artist important lucrează și prelucrează necontenit asupra micii lui opere, le-a atras
atenția domnul președinte al juriului.
Colegiul Național de Informatică s-a distins prin două mențiuni la secțiunea Proză
acordate elevelor Georgia Preda (clasa a XI-a B) și Gabriela Burtan (clasa a IX-a B).
Premianții au fost recompensați cu cărți și diplome din partea organizatorilor, care iau felicitat pe toți participanții și le-au urat lectură plăcută, așteptându-i și la
următoarele ediții.
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