
Ziua Lecturii  
e în fiecare zi!

 



„Nu e alta mai frumoasă şi de folos
în toată viaţa omului zăbavă decât

cititul cărţilor.”  (Miron Costin)





”Oamenii nu mai gândesc când încetează să
citească”. (Denis Diderot)



”Respectați cărțile folosindu-le, nu lăsându-le în pace” (Umberto Eco)



„

”Întotdeauna mi-
am imaginat

Paradisul ca fiind
un fel de

bibliotecă“.
(Jorge Luis Borges)



”Lectura este acel miracol rodnic al unei comunicări în
mijlocul singurătăţii”. (Marcel Proust)



”Să citim și să dansăm; aceste două
distracții nu vor face niciodată vreun rău

lumii”. (Voltaire)



Recomandările elevilor de
la clasa a IX-a B. 

”Un scriitor doar începe o
carte. Un cititor o

termină”. 
(Samuel Johnson)



”Lectura ne aduce
prieteni

necunoscuți.”
(Honoré de Balzac)





„Nu poţi deschide o carte şi să nu înveţi ceva.” 
 (Confucius)



”Lectura, iată învăţătura cea mai bună.”
(Aleksandr Pușkin)



”Când mi-am luat carnetul de bibliotecă, atunci a început viața mea”. 
 (Rita Mae Brown)



”Citesc de plăcere și acesta este momentul în care
învăț cel mai mult”. (Margaret Atwood)



„Când întâlnești un om cu un personalitate
deosebită ar trebui să-l întrebi ce cărți

citește.” (Ralph Waldo Emerson)



”Cititul este pentru minte ceea ce exercițiul
este pentru corp”. (Joseph Addison)



”Luați cărți, așezați-vă oriunde și
citiți-le singur.” (Abraham Lincoln)



"Eu aş defini cartea ca pe o lucrare de vrăjitorie,
din care ies tot soiul de imagini ce tulbură minţile

şi modifică sufletele." (Anatole France)



”Cartea este cea mai bună provizie pentru călătoria
omenească”. (Michel de Montaigne)



"Cărţile sunt o călăuză pentru
tinereţe şi o distracţie pentru

vârsta coaptă." [Jeremy Collier] 



”Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt
nişte inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi,

iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai
repede”. (Mircea Eliade)



”Cititul este un instrument de bază
pentru a trăi o viață bună”. 

(Mortimer J. Adler)


