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‹‹ Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.
Eşti ca vioara, singură ce cântă
Iubirea toată pe un fir de păr,
Şi paginile tale, adevăr,
S-au tipărit cu litera cea sfântă. ››
Tudor Arghezi

« Cartea
E zestrea ce pe toţi ne-mparte
În cei cu cărţi şi cei cu carte. »
‹‹ Prin lectură , descoperim lumea, istoria şi pe noi
înşine. ››
‹‹ Lectura, mai mult decât orice alt lucru, îţi poate
transforma viaţa într-o clipă şi nu ştii niciodată
care carte .... în ce moment al vieţii .... poate fi
aceea care îţi răstoarnă valorile şi te inspiră să
te dezvolţi în feluri pe care nu le-ai crezut
niciodată posibile. ››
Ion Bindea

‹‹ O carte este un dar
pe care îl poţi deschide iar şi iar. ››
Garrison Keillor
‹‹ O carte este singurul loc în care poţi examina un

gând plăpând fără să îl distrugi, sau poţi
explora o idee controversată fără să îţi fie teamă
că îţi va exploda în faţă - unul din cele câteva
refugii unde mintea unui om poate avea parte
atât de provocare, cât şi de intimitate. ››
Charles Langbridge Morgan

‹‹ Cărţile sunt cărăuşii civiizaţiei. Fără cărţi,

istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa
paralizată, iar gândirea şi meditaţia
suspendate. ››
Barbara Tuchman
‹‹ O carte este mai mult decat o structură
verbală sau o serie de structuri verbale, este
un dialog stabilit cu cititorul său şi este
tonul pe care îl impune cititorului şi este
imaginea schimbătoare sau durabilă pe care
i-o impune memoriei sale. ›› Jorge Luis Borges

‹‹ O carte este o grădină, o livadă, o magazie, o

reuniune, un însoţitor la drum, un sfătuitor, o
multitudine de sfătuitori. ››
Henry Ward Beecher
‹‹ Cărţile sunt albinele care duc polenul
însufleţitor de la o minte la alta. ››

James Russell Lowell
‹‹ Cărţile sunt prietenii cei mai liniştiţi şi

constanţi, consilierii cei mai accesibili şi înţelepţi
şi profesorii cu cea mai multă răbdare. ››
Charles W. Eliot

‹‹ Deschide cartea, ca să înveţi ce au gandit alţii;
închide cartea, ca să gandeşti tu însuţi. ››

Octavian Goga
‹‹ Citeşte ! Citind mereu, creerul tău va deveni un

laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi
înţelesul şi filosofia vieţii. ››
Mihai Eminescu
‹‹ Lectura este o formă a fericirii. ››

Fernando Savater

« Citatul te citează să citeşti,
Cititul te citeşte cine eşti.
Cunoaşterea cunoaşte şi cutează,
Citind cunoşti şi ceilalţi te citează.»
Cornel Stelian Popa
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