PETRE CRĂCIUN

DE VORBă CU UN SCRIITOR
CONTEMPORAN

DESPRE PETRE CRăCIUN ASTăZI...


Petre Crăciun (n. 29 august 1962, Giurgiu,
județul Giurgiu) este un scriitor de literatură
pentru copii, jurnalist, autor de filme
documentare și realizator al mai multor
emisiuni de televiziune. Este membru al
Umiunii Scriitorilor din România, Filiala
Literatură pentru Copii și Tineret și director al
portalului Literatură Copii.

DESPRE PETRE CRăCIUN IERI...
A urmat cursurile Universității București, Facultatea
de Istorie-Filosofie, secția Istorie, promoția 1986.
 A urmat studii postuniversitare la Universitatea
București, Facultatea de Jurnalism și Științele
Comunicării, specializare Jurnalismul de
Televiziune (1998-1999), urmate de un masterat în
Comunicare managerială industrială și social
politică la Universitatea Politehnică din București
(2005-2007)


ACTIVITATE






A lucrat timp de șase ani ca profesor de istorie (1986-1992), apoi redactor și redactorșef al săptămânalului prahovean ARGUS (1992-1998), redactor și redactor-șef al
revistei Poliția Română (1999-2000); șeful Grupului de Presă al MI (2000-2002);
director adjunct al Direcției de Relații Publice din MI (2002-2003); șeful
departamentului de Relații Publice la Agenția Națională Antidrog (2003-2009).[2]
A predat Jurnalism la Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța.
În 2009 a fondat publicația online Optimal Media, parte a companiei Optimal Media
Solution. A mai întemeiat Editura Zorio, unde au văzut lumina tiparului mai multe
titluri.
În 2011 a inițiat, împreună cu fiul său, Cristian Crăciun, portalul literaturacopii.ro,
destinat iubitorilor de literatură română și universală de vârstă școlară. De la 1 iulie
2013, portalul a căpătat o mare amploare, printre cei ce au publicat aici numărânduse Victor Gh Stan, Traian Vasilcău (TRAIANUS), Monica Rohan, Aurelia Oancă, Monica
Patriciu, Claudia Groza, Violeta Sabina Lazăr, Corina Militaru, Olga Andrici, Maria
Tirenescu și mulți altii. În prezent, sunt peste 80 de autori adulți și peste 30 de copii
care publică în portalul Literatură Copii.

ACTIVITATE








A putut fi văzut la TVR 1 și TVRI, unde a inițiat și prezentat emisiunile "Amprente",
"Misiunea permanentă" și "Alege viața" (300 ediții).
A semnat 15 filme documentare, printre care numeroase producții cu caracter
educativ.
A inițiat, singur sau în colaborare, campaniile sociale „Primește-l alături de tine”,
„Absentul”, "Prea rebel sa fii condus", „O carte pentru Valea Plopului”.
În 1997 a obținut Marele Premiu al Asociației Scriitorilor din Iași, și locul I la concursul
de povești "Ion Creangă", singura competiție de acest gen din țară. Povestea premiată,
"Floarea înțelepciunii și iarba puterii" a fost publicată în 1998 la Editura Junimea, întrun volum colectiv, apoi in volum in 2002. Povestea care a dat numele volumului și
care a fost premiată de Asociația Scriitorilor din Iași este preluată de majoritatea siteurilor pentru copii.
În 2014 a fost nominalizat cu două cărți (Basme și Cruciada pisicilor la Premiile USR)
și în același an a obținut Premiul Cartea anului, din partea Filialei pentru Copii și
Tineret a USR, volumul evidentțiat fiind Basme, Editura Zorio 2013.
A publicat 19 volume, cel mai apropiat sufletului său fiind Basme, care a văzut lumina
tiparului la Editura Zorio in 2013.

CăRțI PUBLICATE





















Cureaua cu ținte, Editura Neroandria, 1995, roman;
Alarmă la Peleș, Editura Grafică Prahoveană, 1996, roman;
Poveștile de la bojdeucă, Editura Junimea, 1997, volum colectiv de povești;
Cuvânt dinlăuntru, Editura Premier, 2001, eseuri;
Floarea înțelepciunii și iarba puterii, Editura Timpolis, 2002, povești.
În spatele oglinzii, Editura Fed, 2003, versuri;
Alege viața, interviuri, Editura Codecs, 2004, interviuri cu consumatori de droguri;
Agenda de comunicare în domeniul drogodependenței, Editura Zorio, 2005;
Taina ghemului de ață, poezii pentru copii, Editura ZORIO, 2011
Complexul sălii de așteptare, eseuri, Editura ZORIO, 2012
Cândva mă chema Codiță, povestire pentru copii, Editura ZORIO, 2012
Cruciada pisicilor, versuri pentru copii, Editura ZORIO, 2012
Unde-i victima, domnule Atanasiu?, Editura Zorio, 2012, policier
Alarmă la Peleș, ediția a II-a, Editura Zorio, 2013, policier
Basme, Editura Zorio, 2013
Robert cel cuminte, roman pentru copii, părinți și bunici, Editura Zorio, 2014
Primul zbor”, poezii pentru copii, Editura Zorio, 2014
Fetița din Floare, povestire pentru copii, Editura Zorio, 2014
Basme pentru familia mea, Editura Zorio, 2014
Cu Moș Crăciun în Țara Copiilor Neîncrezători

APRECIERI CRITICE
Petre Crăciun este unul dintre puținii autori de literatură pentru copii care a găsit
„tonul” potrivit. Nu se exprimă pueril-peltic, nu îi maimuțărește fără grație pe cei
mici (așa cum fac atâția alți autori care cultivă genul), ci scrie într-un stil voios și
simpatic, cu umor, cu o încredere tonică în capacitatea copiilor de a intra în jocul
relației autor-cititor.
Alex Ștefănescu

