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* * * 

A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție 

întâmplătoare de cărți.       Carlos María Domínguez  

* * *                                                                      

Fără biblioteci, nu există civilizație.      Ray Bradbury                                                                                            

* * * 

În viaţa mea niciunde nu am fost mai fericit decât într-o bibliotecă. Dacă aş aduna orele pe care 

le-am petrecut în biblioteci, cred că ar reprezenta un sfert din viaţă. Sunt fericit în biblioteci.  

        Neagu Juvara                                                                                  
* * * 

O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poți adăposti împotriva 

furtunilor. Bogaţii şi săracii pot deopotrivă să se folo-sească de aceasta.  

John Lubbock 
 * * * 

Oricine va avea cheia de aur care deschide ușa tăcută a bibliotecilor va găsi în ele încurajare și 

mângâiere, odihnă și fericire.       John Lubbock                                                                                                   

* * * 

 E ceva să ai o bibliotecă, însă e şi mai mult să te serveşti de ea cu înţelepciune. John Lubbock                                                                                      

 

* * * 

 Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră 

că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă 

și aici mă aflam eu...     Jorge Luis Borges                                                 

* * * 

 Paradisul, fără nici un fel de dubiu, nu este decât o bibliotecă imensă. Gaston Bachelard                                                                                       

 

* * * 

 O bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft.    Nicolae Dabija                                                                                                 

 

* * * 

Singurul lucru pe care trebuie să îl cunoşti cu precizie este unde se află biblioteca.  

Albert Einstein                                                                                       
* * * 

 A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție 

întâmplătoare de cărți.       Carlos María Domínguez                                                                            

* * * 

Bunica întotdeauna spunea că Dumnezeu a făcut bibliotecile pentru ca oamenii să nu aibă nici 

o scuză de a fi stupizi.         Joan Bauer                                                                                               

* * * 

My grandma always said that God made libraries so that people didn’t have any excuse to be 

stupid.          Joan Bauer                                                                                               

* * * 

 Nici un loc nu-ţi oferă o mai puternică convingere a zădărniciei speranţelor umane ca o 

bibliotecă publică.         Samuel Johnson                                                                                         

* * * 

Biblioteca este un cabinet magic în care există mai multe spirite vrăjite.  

Jorge Louis Borges     
* * * 

Biblioteca este un frigider pentru conservarea gândurilor.   Herbert Samuel                                                                                                 



* * * 

Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus.   Octav Bibere                                                                                                      

* * * 

Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate 

războaiele din istorie.       Carl Thomas Rowan                                                                                           

* * * 

Am iubit şcoala pentru că acolo era biblioteca.     Octav Bibere                                                                                                  

* * * 

Fără biblioteci ce ne-ar mai rămâne? N-am mai avea nici trecut şi nici viitor. Ray Bradbury 

* * * 

Biblioteca este şcoala vieţii care ne învaţă nu pentru notă sau certificat, ci pentru nevoile 

imperioase ale existenţei şi misiunea pe care o avem ca individ în societate. Aurel Filimon 

 * * * 

O bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi.     Sharon Creech                                                                                           

* * * 

Îmi găsisem religia: nimic nu mi se părea mai important decât o carte. În bibliotecă vedeam 

un templu.          Jean-Paul Sartre                                                                                                   

* * * 

Fără Farul şi Biblioteca din Alexandria, mulţi oameni n-ar fi evitat naufragiul.  

N. Petrescu-Redi                                                                                                  
* * * 

Când întemeiezi biblioteci, pregăteşti hambare publice, strângi rezerve menite să preîntâmpine 

o iarnă a spiritului.      Marguerite Yourcenar                                                                                       

* * * 

Soarta multor oameni a atârnat de faptul că în casa părinţilor lor a fost sau nu, o bibliotecă. 

        Edmondo De Amicis                                                                                           
* * * 

Biblioteca: altar, nu închisoare a cărţilor ar trebui să fie!   Costel Zăgan                                                                                                  

* * * 

Biblioteca, paradoxala peşteră a singurătăţii, este locul unde-ţi poţi (re)întâlni instinctul. 

Costel Zăgan                                                                                                       
* * * 

Bibliotecile nu se fac, ele cresc.       Augustine Birrell                                                                                                  

* * * 

Şcoala dă numai cheia, iar biblioteca e casa. Să ai cheia fără casă, nu se poate zice că ai unde 

locui.           Jean Mace                                                                                                             

* * * 

La ce va sluji poporului să ştie să citească, dacă n-are nimic de citit? Biblioteca populară este 

complementul şcolii primare.        Jean Mace                                                                                                            

* * * 

Geniul se poate forma în liniştea unei biblioteci, dar tăria de caracter este de multe ori 

rezultatul unei vieţi trăite pe nicovala suferinţei.    Richard Wurmbrand 

* * * 

Biblioteca e numai acolo unde se dă viaţă cărţii.    Filippo Turati 

   * * * 

Biblioteca nu are răceala impersonală a computerului.    Adrian Pintea 

   * * * 

În biblioteci, oricine poate dialoga cu eternitatea. Ce s-or fi mai distrând clasicii!  

Vasile Ghica 

       * * * 



Suntem singura specie de pe această planetă, din câte ştim noi, care a inventat o memorie comună 

care nu este depozitată nici în genele noastre, nici în creierele noastre. Depozitul acestei memorii 

se numeşte bibliotecă.       Carl Sagan 

  

* * * 

O universitate este doar un grup de clădiri adunate în jurul unei biblioteci. Shelby Foote 

* * * 

Nu există om cult, în adevăratul înţeles al cuvântului, care să nu-şi dea seama de însemnătatea 

pe care o au bibliotecile publice, nu numai pentru progresul ştiinţific în genere, ci şi pentru 

educaţiunea morală şi intelectuală a unui popor. Şi prin biblioteci publice nu trebuie a se înţelege 

numai bibliotecile savante, adică cele care sunt alipite pe lângă universităţi sau pe lângă 

societăţile ştiinţifice, ci toate bibliotecile, începând cu cele pomenite şi până la modestele cabinete 

de lectură şi depozite de cărţi.   Nerva Hodoș 

* * * 

Biblioteca ne conectează cu înţelegerea şi cunoaşterea extrase dureros din natură, de cele mai 

strălucite minţi care au fost vreodată, cu cei mai buni profesori, strânse de pe întreaga planetă şi 

din toată istoria noastră, pentru a ne instrui fără să obosească, şi să ne inspire să ne aducem 

propria contribuţie la cunoştinţele colective ale speciei umane. Eu cred că, starea de sănătate a 

civilizaţiei noastre, profunzimea conştientizării privind sprijinul acordat culturii noastre, şi grija 

noastră pentru viitor, toate acestea pot fi testate prin cât de bine ne susţinem bibliotecile.  

Carl Sagan 

* * * 

Dacă vrem să înfiinţăm ateliere literare şi laboratoare ştiinţifice în ţara noastră, este necesar să 

clădim biblioteci: case ademenitoare cu cărţi.    Gyorgy Aranka 

* * * 

Partea cea mai bună a educaţiei mele provine din biblioteca publică... taxa pe care am plătit-o a 

fost un bilet de autobuz şi, uneori, amenda pentru o carte pe care nu am înapoiat-o la timp. Nu 

trebuie să ştii prea multe la început, dacă cunoşti calea spre biblioteca orăşenească.  

Lesley Conge 

* * * 

Pentru un istoric, bibliotecile sunt şi adăpost, şi hrană, şi chiar inspiraţie.  

Barbara Tuchman 
* * * 

În biblioteci se păstrează neîntrerupt firul ce l-a depănat mintea omenească din vremurile cele 

mai îndepărtate, consemnând pas cu pas progresele succesive, care ne-au adus la gradul de 

cultură de care ne bucurăm a fi.     Alexandru Tzigara-Samurcaş 

* * * 

Atunci când citesc despre cum se tot taie fondurile bibliotecilor, nu mă pot gândi decât că 

societatea americană a găsit încă o metodă de a se autodistruge.   Isaac Asimov 

* * * 

De câte ori te simţi nefericit şi ai nevoie de uitarea necazurilor; când ești rănit de viaţă, doreşti 

un suprem balsam; când ești sătul de banalitatea şi inegalitatea mediului, aspiri la societate; mai 

ales când vrei să te înduioşezi ori să râzi de nimicuri în tovărăşia unui spirit plin de bunăvoinţă 

şi de înţelegere, atunci nu-l căuta departe, căci nu-l vei găsi. N-ai decât să întinzi mâna spre 

bibliotecă şi să chemi către tine acest talisman: Cartea.    Montesquieu 

* * * 

Dacă Biserica este Casa lui Dumnezeu, atunci Biblioteca este Templul Spiritului Uman; este 

Blazonul unei nobleţi care are Infinitul ca strămoş şi ca posteritate.  Paul Christian 

 

Marile biblioteci ale vremii noastre sunt mai mult decât toate oceanele de amintiri, mai mult 

decât toate furtunile de sentimente şi decât toate luptele cu inerţia. Ele condensează identitatea 

umanităţii, reflectă sensul lumii, sunt pavăze mari împotriva singurătăţii şi neliniştii.  



Ion Stoica 
* * * 

Fără a avea o însemnătate politică, fără a lua parte la formarea cetăţenilor activi ai statului, 

biblioteca publică este nulă.       Bogdan Petriceicu Hasdeu 

* * * 

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 

 * * * 

O bibliotecă este locul cu adevărat vrednic de respect, în care oamenii îşi păstrează istoria 

experienţelor, a dibuirilor, a descoperirilor şi a proiectelor lor…   Georges Duhamel 

* * * 

Bibliotecile ca manifestări sunt produse ale unor profunde necesităţi culturale ale popoarelor 

de elită care, la rândul lor, constituie cele mai puternice şi indispensabile instrumente pentru 

înaintarea şi răspândirea culturii care, la rândul ei, a dat dovadă că temelia de existenţă a unui 

neam şi ţară este nu numai prosperitatea economică, ci şi lumina pe care o dă cultura...  

        Aurel Filimon 
* * * 

Nu ştiu cum a fost copilăria ta, dar noi nu aveam mulţi bani. Mergeam la film sâmbătă seara, 

iar în seara de miercuri, părinţii ne duceau la bibliotecă. Era o senzaţie atât de plăcută să merg şi 

să îmi iau propria carte.        Robert Redford 

* * * 

Nimic nu-l face pe om mai reverenţios decât reuşeşte să-l facă o bibliotecă.  

Winston Churchill 
* * * 

Bibliotecile sunt linia roșie între civilizație și barbarism.   Neil Gaiman 

* * * 

Dacă Dumnezeu ar exista, el ar fi o bibliotecă.     Umberto Eco 

* * * 

Sunt absolut convins că n-aș fi ajuns omul care sunt și n-aș fi avut această carieră dacă n-ar 

fi fost biblioteca.         Nail Gaiman 

* * * 

Biblioteca înseamnă Universul adus acasă.     Mihai Cimpoi 

* * * 

…sănatatea unei societăți depinde în mare măsură de calitatea bibliotecilor ei.  

Vasile Romanciuc 
* * * 

Atât timp cât o comunitate este înzestrată cu biblioteci, istoria trecutului se regăsește în cea 

prezentă și viitoare.         Nicolae Busuioc 

    * * * 

O bibliotecă nu este un lux, ci una din necesitățile vieții.   Henry Ward Beecher 

* * * 

  A library is not a luxury, but one of the necessities of life.  Henry Ward Beecher 

* * * 

Noi avem obligaţia de a sprijini bibliotecile, a utiliza bibliotecile, de a încuraja pe alţii să 

utilizeze bibliotecile. Dacă nu preţuiţi bibliotecile, atunci nu preţuiţi informaţia, nici cultura, nici 

înţelepciunea. Ştergând urmele trecutului, prejudeciaţi viitorul.  Neil Gaiman 

* * * 

„Hrană pentru suflet”/ „Nutrimentum spiritus” /„Food for the soul”   

                                                     Inscripție pe Biblioteca Regală din Berlin 
 

* * * 

The medicine chest of the soul. 



                                                           Inscripţie pe uşa bibliotecii din Theba 

* * * 

A library represents the mind of its collector, his fancies and foibles, his strength and weakness, 

his prejudices and preferences. Particularly is this the case if to the character of a collector he 

adds – or tries to add – the qualities of a student who wishes to know the books and the lives of 

the men who wrote them. The friendships of his life, the phases of his growth, the vagaries of his 

mind, all are represented.    Sir William Osler 

  

* * * 

Libraries are as the shrines where all the relics of the ancient saints, full of true virtue, and 

that without delusion or imposture, are preserved and reposed.  Francis Bacon 

* * * 

A library is but the soul’s burial-ground. It is the land of shadows.  

Henry Ward Beecher 

 * * * 

The library is not a shrine for the worship of books. It is not a temple where literary incense 

must be burned or where one’s devotion to the bound book is expressed in ritual. A library, to 

modify the famous metaphor of Socrates, should be the delivery room for the birth of ideas – a 

place where history comes to life.      Norman Cousins 

* * * 

A great library contains the diary of the human race.  George Mercer Dawson 

* * * 

A good library is a place, a palace where the lofty spirits of all nations and generations meet. 

          Samuel Niger 
* * * 

Până la cărţi, rămânea mărturie cimitirul. L-a învins biblioteca. Cartea - ţi-e ţară, ţi-e fiică, 

ţi-e surioară, prietenă şi iubire.       Tudor Arghezi 

* * * 

… Dintre toate ştiinţele, bibliologia este poate cea mai importantă, pentru că omul modern 

trăieşte doar în măsura în care îşi apropie, prin intermediul cărţii, realitatea spiritului dinaintea 

lui şi din cercurile dinafara lui. Dacă filogenetic fiinţa umană descinde din maimuţă, indiscutabil 

omul modern, produs al unei miraculoase mutaţii, descinde din carte şi este, finalmente, o creaţie 

a cărţii.       Rappaport 

* * * 

Cultura de consum macină, a mâncat o parte din lumea care trăia în biblioteci. Biblioteca era 

o manieră de evadare din real, nu erau ziare, televiziuni. Era coadă la brânză, la carne şi la 

biblioteci.          Mircea Dinescu 

* * * 

Dacă ai o grădină şi o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie.    Cicero 

* * * 

Biblioteca: grădină de cărţi.       Costel Zăgan 

* * * 

Dacă citatele ar dispărea pe neaşteptate, am cunoaşte adevărata greutate a bibliotecilor. 

          Fabrizio Caramagna 
* * * 

O mică bibliotecă ce creşte în fiecare an este o parte onorabilă din istoria unui om.  

Henry Ward Beecher 
* * * 

A little library, growing larger every year, is an honourable part of a man’s history.  

Henry Ward Beecher 
* * * 

Biblioteca din bibliotecă 



Prietenul vechi ca vinul 

şi rar ca potopul este bibliotecar 

îl caut mereu prin cărţi 

el însuşi fiind un morman de cărţi 

încât nu mai sunt sigur 

în care bibliotecă mă aflu 

 mai ales când nu ne-nţelegem 

mă gândesc că de-oi muri cândva 

din el vor ieşi două suflete 

unul al său şi unul al bibliotecii.       Marin Ifrim  

 

* * * 

Savant 

Toate cărţile din lume, de când lumea câte-au fost,  

Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost;  

Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut, 

În savantu-i cap de dascăl, s-a-ndesat şi… a-ncăput: 

Bibliotecă vestită! aşa plină, că-n zadar 

Am dori să mai încapă şi un bibliotecar.     Ion Luca Caragiale 

 * * * 

 A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție 

întâmplătoare de cărți.      Carlos María Domínguez 

  

* * * 

E foarte curios că, de fapt, eu mi-am făcut cultura la bibliotecă. Eu nu prea aveam cărți în 

casă, dar programul meu zilnic după orele de la facultate, o a doua casă a mea, locul unde m-am 

hrănit cu literatura importantă care m-a făcut să ajung și scriitorul care sunt, omul care sunt și 

caracterul care sunt, a fost Biblioteca pentru Relațiile cu Străinătatea, de pe Dacia. Când luam 

un scriitor și citeam o carte de-a lui care îmi plăcea foarte mult și simțeam eu că și consonez în 

totul cu concepția lui de viață, cu viziunea lui, cu stilul lui, atunci îmi notam la fișier toate cărțile, 

toate titlurile care existau în bibliotecă, și le citeam, pe rând, pe toate. 

 Asta a fost atracția mea principală. Pe lângă bucuriile oricărui tânăr, atracția 

sentimentală, atracția erotică. Dar a doua iubire la fel de mare, a doua atracție la fel de mare, 

fără să exagerez, pentru mine a fost literatura, pentru că dacă mă gândesc bine, se poate face și 

o comparație perfectă între atracția fizică, materială dacă vrei, atracția frumosului, a trăsăturilor 

omului din fața ta care-ți plac, care te fac să visezi, care te fac să-ți dorești o atingere, și exact 

aceeași bucurie și atracție pe care o poți simți față de un personaj dintr-o carte. Eu m-am 

îndrăgostit de foarte multe personaje din cărți și de autori. Oricum, n-am înțeles niciodată foarte 

bine pentru ce se face delimitarea asta strictă între autor, narator și personaj pentru că eu când 

scriu, eu sunt întotdeauna toate în unul, eu sunt și autor și narator și personaj. Pentru că scriitorul 

este cartea, el este în tot ceea ce este acolo. El se transpune în interiorul oricărui obiect și obiectul 

acela începe să capete fizionomia omului care îți vorbește despre el și din cauza asta, voiam să 

spun, lectura mie mi-a dat aproape o plăcere erotică și bucuria era la fel de intensă cu bucuria 

întâlnirii cu un băiat care-mi plăcea.  

Nora Iuga 
 

CITATE DESPRE BIBLIOTECAR 

 

Gardieni ai adevărului şi ai cunoaşterii, bibliotecarilor trebuie să le mulţu-mim pentru rolul 

lor de apărători ai dreptului la intimitate, la instruire, la gândire independentă şi mai presus de 

orice, la lectură.        Barack Obama 

* * * 



Google îţi poate returna 100.000 de răspunsuri, un bibliotecar ţi-l poate da pe cel corect.  

          Neil Gaiman 
* * * 

Cartea e de o mie de ori mai preţioasă dacă lângă ea, aproape de ea, în bibliotecă stă o 

călăuză, bibliotecarul. El o ştie pe cea mai bună pentru tine, pe cea proaspăt sosită, pe cea care 

ştie a răspunde tocmai la întrebările tale.     Mihai Beniuc 

* * * 

Fiecare bibliotecar este, într-o oarecare măsură, un arhitect. Acesta îşi construieşte colecţia 

sub forma unui labirint în interiorul căruia cititorul trebuie să îşi croiască un drum, să se 

descopere pe sine însuşi şi să trăiască.     Michel Melot 

* * * 

Bibliotecarii – această nobilă breaslă de intermediari ai înţelepciunii tipărite – au astăzi în 

foarte multe locuri reprezentanţi merituoşi şi vrednici de stimă.  Aurel Baranga 

* * * 

A fi bibliotecar nu înseamnă să fii neutru, ori pasiv, ori să aștepți o întrebare. Înseamnă să fi-

i agentul schimbărilor pozitive radicale în cadrul comunității tale.  

R. David Lankes 
  

CITATE DESPRE CARTE  

 

  

Literatura ne poate apăra de spălarea totală pe creier, chiar dacă nu poate devia glonțul și 

barbaria.          Matei Vișniec 

* * * 

Nu există decât două lucruri absolut onorabile pe acest pământ – medicina, care tămăduieşte 

corpul şi literatura, care tămăduieşte sufletul.   Ray Bradbary 

* * * 

Fără cărţi, viaţa ar fi o eroare.      Fridrich Nietsche 

* * * 

Respectul faţă de cărţi poate fi manifestat doar prin folosirea lor.  Umberto Eco 

* * * 

Unele cărți se citesc în bucătărie, altele, în salon. O carte bună se citește oriunde.   

         Proverb 
* * * 

Books are my freedom.       Jeanette Winterson 

If we encounter a man of rare intellect, we should ask him what books he reads.  

Ralph Waldo Emerson 
* * * 

Cartea este și dânsa armă puternică. La lumina și învățătura cărții se deșteaptă conștiința 

națională. Iar deșteptarea conștiinței naționale este singura cetate care nu o răpune dușmanul.  

V.A. Urechia 
* * * 

O carte extraordinară care vine de la un gânditor remarcabil este o corabie a gândirii, plină 

până la refuz cu adevăr şi frumuseţe.      Theodore Parker 

* * * 

Cărţile fac parte din istoria noastră, din identitatea noastră şi este de datoria noastră să le 

facem accesibile tuturor.        François Hollande 

* * * 

… cartea nu este o marfă ca toate celelalte, cărţile ne învaţă cum să trăim, ne structurează 

personalitatea. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca să le redăm copiilor gustul pentru lectură. 

         François Hollande 
* * * 



Unele cărți sunt gustate; altele înghițite, prea puține însă trebuiesc mestecate și digerate.  

Francis Bacon 
* * * 

Orice carte care ne inspiră să trăim o viață mai bună, este o carte bună.  

Fulton J. Sheen 

* * * 

În afara unui câine, cartea este cel mai bun prieten al omului, înăuntrul unui câine este prea 

întuneric ca să poți citi.        Groucho Marx 

* * * 

Camarado, aceasta nu-i o carte, cine-o atinge, atinge un om.   Walt Whitman 

* * * 

Vrei un prieten adevărat, ia-ţi o carte!      Aurelian Silvestru 

* * * 

O carte bună îşi ascunde cele mai bune pagini printre cuvinte.    Proverb 

* * * 

O carte nu este un simplu articol de consum, ci un capital și, de cele mai multe ori, în cazul 

oamenilor care sunt la început în viaţă, este singurul lor capital.   Thomas Jefferson 

, * * * 

Niciodată să nu termini o carte doar pentru că ai început-o.   John Witherspoon 

* * * 

Cărţile trebuie tratate cu respect, ele reprezentând, însuşi, sufletul autorului lor.  

Irina Binder 
 * * * 

Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți istoria e mută, literatura nu are glas, știința – 

paralizată, iar gândirea și meditația – suspendate.    Barbara Tuchman 

* * * 

Cât de fericită mi-a fost copilăria, știu doar cărțile care m-au îngrijit ca pe copilul lor și care 

mi-au citit și ele, la rândul lor, sufletul, reflectându-se în acesta ca un cer albastru în oglinda unei 

ape.          N. Dabija 

* * * 

Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi cum o atingi cu ochii şi cu mintea, sufletul ţi 

se deschide ca un prieten bun.        M. Gorki 

* * * 

Orice om e o carte în devenire.        N. Dabija 

* * * 

Când eram mic îmi doream să fiu o carte, nu un om.     Amos Oz 

* * * 

În cărţi se văd lucruri atât de interesante şi atât de folositoare.  Iulia Hasdeu 

* * * 

O carte care nu este citită de nimeni, nu există. La fel dacă un scriitor este genial, ne face și 

pe noi geniali. Fiecare dintre noi care îl citim și-l înțelegem devenim geniali. Asta este un lucru 

extraordinar pe care ni-l dă literatura.     Mircea Cărtărescu 

* * * 

Eu nu pot trăi fără cărți.        Thomas Jefferson 

* * * 

Să spargem vitrinele în care nu se află o carte românească.   George Călinescu 

* * * 

Cărțile au aceiași dușmani ca oamenii: focul, umezeala, animalele, vremea și propriul lor 

conținut.          Paul Valery 

  

* * * 

Multe cărți ar fi reușit să fie mai clare dacă nu și-ar fi dorit să fie atât de clare.  



Immanuel Kant 
* * * 

O carte cu totul nouă și originală ar fi aceea care ar face să se iubească adevăruri vechi.  

Luc de Clapiers 
* * * 

Romanul e o carte cu oameni.       Mircea Eliade 

* * * 

Cărțile cele mai bune sunt acelea pe care cei care le citesc cred ca le-ar fi putut face.  

Blaise Pascal 
* * * 

Cartea bună e ca și o conversație cu un om deștept.     Lev Tolstoi 

* * * 

Eu exist nu atât prin istoria vieții și a carierei mele, cât mai ales prin cărţile mele.  

Nicolae Breban 
* * * 

Fiecare roman este mai greu decât predecesorul lui deoarece trebuie să muncesc mai mult pentru 

a nu mă repeta. În orice caz, mă bucur de provocare. Este cea mai bună slujbă din lume.  

Jonathan Kellerman 
* * * 

Scriitorul nu este decât jumătate din cartea sa. Cealaltă jumătate este cititorul, de la care 

scriitorul are de învățat.        P. L. Travers 

* * * 

O carte poate fi comparată cu vecinul tău: dacă este bună, nu durează prea mult; dacă este 

rea, nu poți scăpa suficient de repede de ea.     Rupert Brooke 

 * * * 

Când o carte veche este publicată, citește una veche.    Samuel Rogers 

* * * 

Chiar și cea mai proastă carte ne poate da o temă de gândire.  

Wislawa Szymborska 
* * * 

Cartea este viața timpului nostru.      Vissarion Belinsky 

* * * 

Cărțile, consider că, au puterea de a opri timpul în loc, de a-l face să se retragă sau să se 

arunce în viitor.          Jim Bishop 

* * * 

Adevărata miză a cărților mele este erosul, nu logosul.     Dan Stanca 

* * * 

Cele mai bune cărți sunt cele care mi se deschid în fiecare zi în oamenii din jur.  

Marius Torok 
* * * 

Scrierea unei cărți reprezintă o activitate foarte singuratică. Suntem în totalitate izolați de 

restul lumii, subjugaţi gândurilor și obsesiilor noastre.   Mario Vargas Llosa 

* * * 

Scriu cărți pentru a afla despre lucruri.      Rebecca West 

* * * 

Cărțile sunt destul de bune în felul lor, dar sunt înlocuitori patetici pentru viață.  

Robert Louis Stevenson 
* * * 

Cartea nu-i lucru rău. Pentru mine a fost mângâierea vieții. M-am însoțit cu ea și cu pustia și 

am ajuns la liniște și înțelepciune.      Mihail Sadoveanu 

* * * 

Chiar și cărțile rele sunt cărți, prin urmare ele sunt sacre.   Gunter Grass 



* * * 

Cărțile mele sunt ca apa, cărțile marilor genii sunt ca vinul, din fericire toată lumea bea apă. 

          Mark Twain 
* * * 

Poartă haina veche și cumpără cartea nouă.     Ambrose Bierce 

* * * 

Coperțile acestei cărți sunt mult prea îndepărtate.    Ambrose Bierce 

* * * 

O nuvelă bună ne spune adevărul despre eroul său, o nuvelă proastă ne spune adevărul despre 

autorul său.        Gilbert Keith Chesterton 

* * * 

Cartea este asemenea unei grădini pe care o poți purta într-un buzunar.     

Proverb chinezesc 

* * * 

Cărțile sunt prieteni reci, dar siguri.       Victor Hugo 

* * * 

Cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi.  

T. Arghezi 
* * * 

Ştiinţa de carte îmblânzeşte inima şi sădeşte bunătate şi milostenie.  Mark Twain 

* * * 

De multe ori, viitorul unui om a depins de lectura unei cărți.  Ralph Waldo Emerson 

* * * 

Când deschidem cărţile, descoperim că avem aripi.    Helen Hayes 

* * * 

Învățați copiii nu doar să citească, ci deopotrivă să pună sub semnul întrebării tot ce citesc. 

George Carlin 
* * * 

Nici o carte nu este atât de rea încât să nu folosească la nimic.  Plinius Junior 

* * * 

Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii.    Andrei Pleşu 

 * * * 

Unele cărți ar trebui gustate, altele devorate, însă doar câteva ar trebui mestecate și digerate pe 

îndelete. Iar ca să găseşti acele cărţi cu adevărat valoroase, care să-ţi îmbogăţească mintea şi 

sufletul, trebuie să citeşti sute de cărţi.   Cornelia Funke 

* * * 

Cartea e o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri și frumuseți.  Tudor Arghezi 

* * * 

Din cărţi culegi înţelepciune.       Ion Creangă 

* * * 

Folosul îl găseşti nu în cărţi multe, ci în cărţi bune.     Seneca 

* * * 

O casă fără cărți este aidoma unei camere fără ferestre.   Heinrich Mann 

* * * 

Cartea trebuie să fie un spărgător de gheață care distruge mările înghețate dinăuntrul 

sufletelor noastre.         Franz Kafka 

* * * 

Prieteni, căutați cărțile bune: ele sunt adevărații prieteni care nu vă lingușesc, dar nici nu vă 

ceartă.          Francis Bacon 

* * * 

Cărțile sunt de folos pentru a-i arăta unui om că gândurile sale originale nu sunt, de fapt, 

foarte noi.          Abraham Lincoln 



* * * 

Cartea e un univers secret creat de un om înzestrat cu geniu.    Voltaire 

* * * 

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 

* * * 

Cărţile sunt mici şi nostime fragmente portabile de gândire.   Susan Montag 

* * * 

Cărţile sunt amantele singuraticilor.      Teodor Burnar 

* * * 

Cartea este cea mai complicată şi cea mai măreaţă minune dintre minunile create de omenire 

în calea ei spre fericire.       Petre Chiva-Coadă 

* * * 

Cartea este labirintul din care trebuie să ieşi cu lumină.   Samuel Johnson 

* * * 

Nu există cărţi pentru copii şi cărţi pentru adulţi – există doar cărţi bune şi cărţi rele. Toată 

lumea ar trebui să le citească pe cele bune.      Stephanie   Meyer 

* * * 

N-ar trebui să scriem cărţi decât pentru a spune în ele lucruri pe care n-am îndrăznit să le 

mărturisim nimănui.         Emil Cioran 

* * * 

Cărţile sunt moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii, care sunt date din generaţie în 

generaţie ca daruri pentru posteritatea celor care nu s-au născut încă.  

Joseph Addison 
* * * 

O carte este un dar pe care îl poţi deschide iar şi iar.    Garrison Keillor 

* * * 

Cărţile sunt cloroformul binecuvântat al minţii.     Robert Chambers 

* * * 

Cărţile sunt un refugiu, un fel de refugiu monahal, faţă de vulgarităţile lumii reale.  

Walter Pater 
* * * 

În cărți există mai multe comori decât în toate cuferele piraților de pe Insula Comorii.  

Walt Disney 
* * * 

Cărțile sunt făcute pentru oamenii care își doresc să trăiască altundeva.  

Mark Twain 

* * * 

Cărțile pot fi extrem de periculoase. Pe cele mai bune dintre ele ar trebuie pus un avertisment: 

Atenție! Îţi poate schimba viaţa!      Helen Exley 

* * * 

Stăpânește cărțile și nu le lăsa să te conducă. Citește pentru a trăi, nu trăi pentru a citi.  

Owen Meredith 

* * * 

Iubitorii cărților mă vor înțelege și vor recunoaște simțământul că plăcerea unei biblioteci 

constă în simplul fapt al existenței ei.      Jan Morris 

* * * 

Cărțile îți deschid mintea, îți lărgesc gândirea și te întăresc precum nimic altceva. 

           William Feather 



* * * 

Știu când o carte e „bună”. Criteriul este simplu: ea trebuie să te mute în lumea pe care o 

deschide.          Gabriel Liiceanu 

* * * 

Cărţile nu sunt făcute ca să stea în bibliotecă, dar totuşi, nu e nici o mobilă mai frumoasă ca 

un raft plin de cărţi.       Henry Ward Beecher 

* * * 

Ești la fel astăzi ca peste cinci ani, cu excepția oamenilor pe care îi întâlnești și a cărților pe 

care le citești.         Charlie Jones 

* * * 

Mi-a plăcut să caut frumuseţile limbii şi puterea vie a imaginilor. Le-am găsit în multe cărţi 

ale trecutului şi în creaţia anonimă a folclorului spre care m-am aplecat întotdeauna cu interes şi 

preţuire...          Mihail Sadoveanu 

* * * 

Cartea este o luminiţă pe care altcineva a aprins-o pentru tine să-ţi lumineze clipele de 

singurătate.           Anonim 

* * * 

Books are the foundation of a civil society and it can’t be a functioning society without good 

access to books. I have spent more time than I should in libraries be-cause I am a writer, but my 

argument is that if you cut our libraries now, it’s com-pletely the wrong time. Libraries are such 

an important facility for the community.  

    Gwyneth Lewis 

 

  

 

 

CITATE DESPRE LECTURĂ 

 
 

Nu toți cei care citesc devin lideri. Însă toți liderii citesc.  Harry S.Truman 

* * * 

O oră în care ai citit e o oră furată din paradis.    Thomas Warthon 

* * * 

Oricât de ocupat ai fi, trebuie să găsești timp ca să citești. Altfel vei capitula în fața ignoranței. 

          Confucius 
* * * 

Cititul este miracolul rodnic al comunicării în mijlocul solitudinii.  Marcel Proust 

 * * * 



Scopul vostru trebuie să fie cunoașterea. Cu cât veți ști mai multe, cu atât veți fi mai înalți. 

Orice carte citită, orice lecție învățată, se vor așeza sub voi și vă vor ridica deasupra celorlalți. 

Veți domina cu mintea. Nu e nimic mai frumos decât asta.    Tudor Chirilă 

* * * 

Trebuie să schimbați asta. Care e calea? Să citiți. Literatura universală o să vă învețe să 

deosebiți Binele de Rău. Balzac, Stendhal, Dumas, Dostoievski, Dickens, Tolstoi, Goethe, toți 

deosebesc Binele de Rău.        Tudor Chirilă 

* * * 

Citiţi, citiţi, cititul vă face fericiţi şi inteligenţi.     Michel Tournier 

* * * 

Ai grijă când citești cărți de sănătate, s-ar putea să mori din cauza unei greșeli de tipar.  

Mark Twain 
* * * 

Întotdeauna să citești cărți care te vor face să arăți bine, dacă mori în mijlocul lecturii.  

Patrick Jake O’Rourke 
* * * 

Cele trei reguli practice pe care le ofer sunt: să nu citești niciodată o carte mai nouă de un an, 

să nu citești niciodată altceva decât cărți faimoase, să nu citești niciodată decât ce-ți place. 

Logan Pearsall Smith 

 
* * * 

Este curios cât de tiranic poate fi obiceiul de a citi.   James Russell Lowell 

* * * 

Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău, pe care, altfel, le ia vântul.    Nicolae Iorga 

* * * 

Fiecare carte pe care o citești este un punct elucidat din necunoscut.    Cristian Teleuca 

* * * 

Nu mai pot să citesc decât cărțile care mă îndeamnă să lucrez, peste celelalte, gândirea mea 

lunecă așa cum ar luneca plugul pe marmură.     Alfred de Vigny 

* * * 

Citește pentru a trăi.        Helen Fielding 

* * * 

Viaţa este prea scurtă pentru a citi cărți proaste.   Gerhart Hauptmann 

* * * 

Mi-am trăit toată viaţa citind pentru că, probabil, nu am putut altfel. Acesta mi-a fost rostul și 

menirea.          Zigu Ornea 

* * * 

… căci nu este alta și mai frumoasă, și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul 

cărților.         Miron Costin 

* * * 

Mai vârtos să înțelegi ce citești, că a citi și a nu înțelege este a vântura vântul și a fierbe apa. 

          Miron Costin 
* * * 

Nu am văzut niciodată o problemă care să nu poată fi rezolvată cu o oră de citit.  

Montesquieu 
* * * 



Omul care nu citește nici o carte bună, nu are nici un avantaj față de cel care nu poate să le 

citească.          Mark Twain 

* * * 

Hobby-urile mele sunt cititul, ascultatul muzicii și liniștea.   Edith Sitwell 

* * * 

Poezia este ca un vis al ştiinţei.       Francis Bacon 

* * * 

Să nu laşi o zi să treacă fără să citeşti, fără să vezi sau să auzi ceva frumos.  Goethe 

 * * * 

Lectura e o formă de fericire, dar nu poți obliga pe nimeni să fie fericit.     

Jorge Luis Borges  

* * * 

Adesea mi-e milă de oamenii care nu citesc cărţi. Ei nu ştiu că pierd şansa de a trăi o viaţă 

în plus.          Scott Corbett 

* * * 

Lectura spulberă sterilitatea minţii, incită gândirea şi deschide câmp larg imaginaţiei. 

Lectura este un mijloc de regăsire a inspiraţiei.     Daniel Varujan 

* * * 

Un cititor trăieşte o mie de vieţi până moare. Un om care nu citeşte, trăieşte o singură dată. 

         George R. Martin 
* * * 

Spune-mi ce cărţi citeşti, ca să-ţi spun ce preţuieşti.    Proverb român 

* * * 

Citeşte. Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imagini.  

        M. Eminescu 
* * * 

A citi pentru întâia oară o carte este ca și cum ți-ai face un nou prieten; a reciti o carte este 

precum te-ai întâlni cu un vechi prieten.    Proverb chinezesc 

* * * 

Un om ar trebui să citească ceea ce-l îndeamnă înclinaţia, căci ceea ce citeşte ca o îndatorire 

îi va fi de prea puţin folos.      Samuel Johnson 

* * * 

Lectura, iată învăţătura cea mai bună.       A. Puşkin 

* * * 

Televizorul este pentru mine un mod foarte bun de a mă educa. De fiecare dată când cineva 

pornește televizorul, mă duc în altă cameră ca să citesc o carte.   Groucho Marx 

* * * 

A căpăta obiceiul de a citi înseamnă a-ți crea un refugiu personal față de toate nenorocirile 

lumii.        W. Somerset Maugham 

* * * 

Cititul este pentru minte ceea ce înseamnă exercițiul fizic pentru trup.   

Richard Steele 

* * * 

Lectura este o călătorie interioară!      Cornel Zagan 

* * * 

Cultivarea este ceea ce rămâne când încheiem cititul. Din nefericire, mulți citesc ceva ușor, ca 

să le vină somnul, în timp ce lectura este ca să ne trezim.  

Cuviosul Paisie Aghioritul 

* * * 

Lectura este pentru omul modern un viciu sau o osândă. Citim ca să trecem examenele, să ne 

informăm sau citim din profesiune. Mă gândesc însă că lectura ar putea implica şi funcţii mai 

nobile, adică mai fireşti.       Mircea Eliade 



* * * 

Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de 

informaţie sau contemplaţie.        Mircea Eliade 

* * * 

Să citești cărți bune este ca și cum ai purta o conversație cu cei mai de seamă oameni ai 

secolelor trecute.         René Descartes 

* * * 

Nu citiți cărți bune, pentru că acelea foarte bune sunt atât de numeroase încât nu vă va ajunge 

viață măcar pentru a le răsfoi.      Theofil Simenschy 

* * * 

Lectura este hrana care te ajută să faci lucruri interesante.   Jennifer Egan 

  

* * * 

Reading for pleasure is one of the key factors in a child’s later educational success, and as a 

nation we need to get our children reading for the joy of it, and talking excitedly to their friends 

about books, just as Faith is doing.      Cressida Cowell 

* * * 

Când cartea este închisă paginile se lipesc, iar cuvintele ajung să se îmbrățișeze. Unele chiar 

se sărută. Se îndrăgostesc unele de altele. E o apropiere care nu ține cont de venituri, statut social, 

diferențe culturale. „Tâmplar” se poate săruta cu o crizantemă, „șurub” se împrietenește cu 

„delfin”, „înger” se cuibărește în „vânt”.   Tudor Chirilă 

 

* * * 

Read as much as you can. Nothing will help you as much as reading.  J.K.Rowling 

* * * 

Citim ca să știm că nu suntem singuri.       William Nicholson 

* * * 

A citi înseamnă a învăța. E o formă de experiență sau, mai bine zis, un multiplicator pentru 

experiențele noastre: căci dacă ne-am mărgini la ceea ce putem trăi sau vedea în jurul nostru 

într-o viață de om, am fi foarte săraci.      Nicolae Manolescu 

* * * 

 

Dacă termin o carte pe săptămână, voi citi doar câteva mii de cărți în timpul vieții, adică 

aproximativ o zecime de procent din fondul celei mai mari biblioteci din lume. Important este să 

știi ce cărți să citești.         Carl Sagan 

* * * 

 

Marea problemă a lecturii ramâne, fireşte, asimilarea cărţilor citite. Sunt oameni care, citind, 

asimilează atât de personal substanţa cărţii, încât nu o mai memorează, nu reţin nici amănunte, 

nici schema generală. Îşi amintesc de o carte ca de o melodie; păstrează numai starea sufletească 

provocată sau precipitată de lectură. Alţi oameni, citesc şi reţin; nu e vorba de memoria lor, de 

virtutea de înregistrare a episoadelor şi a personajelor, ci de bucuria pe care au descoperit-o în 

materia cărţilor citite, de putinţa păstrării acestei bucurii. Cunosc lectori prodigioşi, care nu pot 

vorbi decât foarte vag, foarte general, despre cărţile citite. Şi sunt alţi cititori care cunosc mai 

puţin o carte, şi care totuşi pot spune lucruri admirabile despre această carte, memorează şi 

comentează cu o adresă uimitoare. Speciile acestea de cititori nu trebuie confundate. Noi 

apreciem, e drept, pe aceia care au memoria vie a cărţilor, care ne pot vorbi despre autorii 

favoriţi, pot cita copios pasaje întregi şi întreprind oricând exceze. Dar nu e mai puţin adevărat 

că cei mai preţioşi cititori sunt aceia care uită cărţile, care asimilează atât de personal gândurile 

sau emoţiile autorilor citiţi, încât nici nu-şi mai amintesc de unde le-au luat. Asemenea cititori 

izbutesc să transforme funcţia aceasta dificilă a lecturii într-o funcţie organică, naturală, imitând 

gestul naturii, căci, după cum se ştie, natura nu păstrează niciodată contururile şi formele 



obiectelor asimilate, memoria lor, ci transforma necontenit substanţa. () Într-adevăr, poţi uita toţi 

anii şi toţi domnii istoriei, toate bătăliile şi toate cuceririle ei dacă ai citit odată o istorie 

universală, îţi ramâne o viziune precisă a mersului omenirii, a tragediei şi a demnităţii omului, şi 

această viziune greu de exprimat şi greu de formulat este o experienţă personală a cărei valoare 

şi adâncime nu o mai poate nimic suprima. 

Mircea Eliade, “Taina Indiei” - fragment din “Arta si tehnica lecturii” 

 

 

 


