CE MAI CITIM?
DEBUTANȚILOR GIMNAZIȘTI DE CLASA a V-a le recomand:
DIN LITERATURA ROMÂNĂ
I.L.CARAGIALE – VIZITĂ…; BUBICO; LANȚUL SLĂBICIUNILOR; TREN DE PLĂCERE
MIRCEA CĂRTĂRESCU- POVESTEA LUI ASTOR, PUIUL ZMEULUI DE VĂGĂUNĂ; ARME; ANATOMIE;
RASE ȘI VARIETĂȚI; CIVILIZAȚII - în volumul ENCICLOPEDIA ZMEILOR
ION CREANGĂ - POVESTEA PORCULUI (și alte basme, desigur)
- AMINTIRI DIN COPILĂRIE
PETRE ISPIRESCU – LEGENDELE SAU BASMELE ROMÂNILOR
IOANA NICOLAE - ARIK ȘI MERCENARII
- FERBONIA
MIRCEA SÂNTIMBREANU – RECREAȚIA MARE
IOAN SLAVICI - BASME
MARIN SORESCU- UNDE FUGIM DE-ACASĂ?

La zmei, învăţământul este general, obligatoriu şi gratuit. Doar că, zmeii născîndu-se cu toate
cunoştinţele necesare, la şcoală se duc numai cei bătrâni, care-au uitat aproape tot. Îi vezi,
cocârjaţi, cu ghiozdanele-n spinare, îmbrâncindu-se şi ţipând pe străzi. Adesea sunt urecheaţi
de propriii lor copii şi nepoţi sau puşi să spună câte o poezie. În cărţile de şcoală sunt
povestite faptele eroice ale zmeilor care, de câte ori aveau ocazia, îi vârau pe Feţii-Frumoşi
pân-la gât în pământ şi le tăiau capul. Învăţământul începe cu universitatea, continuă cu
colegiul şi şcoala medie, încununarea studiilor o constituie grădiniţa, dar puţini sunt zmeii
care se pot lăuda că au ajuns atât de savanţi. (Mircea Cărtărescu)

Eu am dat de un măr fermecat, în care te poţi plimba în lung şi-n lat. Toată lumea a-ncăput
aici, colorată ca pentru pitici. Izvoarele şi fluviile, pe care le avem, se află-n el, făcute ghem.
Tragi de o aţă mai albastră şi, când colo, pe ea, vezi că scrie "Dunărea". Munţii se află şi ei la
locul lor, spre cer ca un deget arătător. (Marin Sorescu)
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DIN LITERATURA UNIVERSALĂ
ROALD DAHL – MATILDA
CHARLIE ȘI FABRICA DE CIOCOLATĂ
CHARLIE ȘI MARELE ASCENSOR DE STICLĂ
MICHAEL ENDE – JIM NĂSTUREL ȘI LUKAS MECANICUL DE LOCOMOTIVĂ
LUCY și STEPHEN HAWKING – GEORGE ȘI CHEIA SECRETĂ A UNIVERSULUI
NORTON JUSTER – VAMA FANTOMĂ
SELMA LAGERLOF – MINUNATA CĂLĂTORIE A LUI NILS HOLGERSSON PRIN SUEDIA
C.S.LEWIS – CRONICILE DIN NARNIA. NEPOTUL MAGICIANULUI
GRACE LIN – BĂTRÂNUL DIN LUNĂ
NIKOLAI NOSOV – AVENTURILE LUI HABARNAM ȘI ALE PRIETENILOR SĂI
SCOTT O’DELL – INSULA DELFINILOR ALBAȘTRI
R.J.PALACIO – MINUNEA; CARTEA LUI JULIAN
J.K.ROWLING – HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOSOFALĂ

Ce lucru simplu, bunătatea. Un lucru atât de simplu…Un cuvânt bun de încurajare spus atunci
când este nevoie. Un act de prietenie. Un zâmbet în trecere…(…) în viitorul pe care vi-l
construiți totul este posibil. Dacă fiecare om din această încăpere își va face o regulă ca,
oriunde ar fi și ori de câte ori va putea, să încerce să fie puțin mai bun decât este nevoieatunci lumea va deveni un loc mai bun. Și dacă vă veți purta astfel, adică puțin mai bine
decât este nevoie, cineva, undeva, cândva, s-ar putea să recunoască în voi, în fiecare dintre
voi, chipul lui Dumnezeu (…) Sau chipul oricărei reprezentări corecte politic a bunătății
universale în care se întâmplă să credeți. (R.J.Palacio)

Cei care nu cred în magie nu o vor găsi niciodată. (Roald Dahl)
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PENTRU CLASA a VI-a

DIN LITERATURA ROMÂNĂ
GRIGORE ALEXANDRESCU – FABULE (d.ex. BOUL ȘI VIȚELUL; LUPUL MORALIST; DREPTATEA LEULUI;
CÂINELE ȘI MĂGARUL)
MIRCEA CĂRTĂRESCU – CITITUL ȘI SCRISUL, în volumul CARE-I FAZA CU CITITUL?
CONSTANTIN CHIRIȚĂ – CIREȘARII (volumul I)
MIHAIL SADOVEANU – ŢARA DE DINCOLO DE NEGURĂ
MIRCEA SÂNTIMBREANU – SĂ STĂM DE VORBĂ FĂRĂ CATALOG
IONEL TEODOREANU – ÎN CASA BUNICILOR
LA MEDELENI
RADU TUDORAN – TOATE PÂNZELE SUS!

Pe vremea când mi se punea şi mie, ca mai tuturor copiilor, întrebarea sâcâitoare „Tu ce vrei
să te faci când vei fi mare?“, m-am hotărât că alegerea cea mai bună ar fi să devin personaj.
(Liviu Pappadima)

Trebuie neapărat să visez un cal! O iapă, un mânz, musai, ce-o fi, cum o fi, murg, sur, rotat, maro,
potcovit sau nu, cal să fie. Caii îmi poartă noroc, de câte ori i-am visat am reuşit, am dat lovitura! Dar
de ce oi fi visând eu atât de greu cai? Ce naiba îmi vin aşa de rar, de ce se lasă atât de greu? Visez
câini, raţe, elefanţi, oi, bibilici, tot felul de drăcovenii, numai cai nu. De la Anul Nou încoace dac-am
visat trei cai. Buni şi ăştia, au fost cu baftă, de ce să nu recunosc: la geometrie am împuşcat un şase,
la naturale când să mă asculte a sunat de ieşire, la istorie m-a amânat pentru data viitoare, adică
pentru mâine. Aşadar, mâine mă ascultă, musai să visez la noapte un cal, unul mare, alb, dacă se
poate, sau cum o fi, murg, sur, rotat, maro...(Mircea Sântimbreanu)
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DIN LITERATURA UNIVERSALĂ
JOHN BOYNE – BĂIATUL CU PIJAMALE ÎN DUNGI
ALPHONSE DAUDET – TARTARIN DIN TARASCON
DANIEL DEFOE – ROBINSON CRUSOE
MICHAEL ENDE – MOMO
- POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT
JEAN DE LA FONTAINE – GREIERELE ȘI FURNICA; LUPUL ȘI MIELUL; VULPEA ȘI STRUGURII
HENRY GILBERT – ROBIN HOOD
R.J.PALACIO – CARTEA LUI JULIAN
TOM ROBINSON – ENCICLOPEDIA PUȘTILOR: CARTEA EXPERIMENTELOR ȘTIINȚIFICE
SAM SAVAGE – FIRMIN. AVENTURILE UNEI VIEȚI SUBTERANE
J.R.R. TOLKIEN – HOBBITUL

Ce se petrece, de fapt, într-o carte cât timp stă închisă? (Michael Ende)

Între timp izbutisem să-mi asigur și oarecare distracții, așa că timpul trecea mai ușor ca la
început. II învățasem pe Poli să vorbească, după cum am povestit. Vorbea acum mai bine şi
mai articulat. Mi-era plăcut să-l ascult. A trăit în preajma mea nu mai puțin de douăzeci și
șase de ani. Nu știu cât a mai trăit şi după aceea, dar știu că în Brazilia se spunea că
papagalii ajung la vârsta de o sută de ani. Poate că mai trăiesc şi azi în insulă câțiva Polii,
care mai strigă încă după sărmanul Robinson Crusoe. (Daniel Defoe)
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PENTRU CLASA a VII-a

LITERATURA ROMÂNĂ
FLORIN BICAN – MUZEUL FIGURILOR DE STIL, în volumul BOOKĂTĂRIA DE TEXTE ȘI IMAGINI
CONSTANTIN CHIRIȚĂ – CIREȘARII
ANA MĂNESCU –ALTER.EGO
ALEX MOLDOVAN –OLGUȚA ȘI UN BUNIC DE MILIOANE
COSTACHE NEGRUZZI – ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL
ADINA POPESCU –O ISTORIE SECRETĂ A ȚĂRII VAMPIRILOR, VOL.I-CARTEA PRICOLICIULUI
MIRCEA SÂNTIMBREANU – RECREAȚIA MARE
IOAN SLAVICI – NUVELE
IONEL TEODOREANU - LA MEDELENI

Iubirea e în tine, nu depinde atât de mult de cealaltă persoană, cât de ce găsești tu în ea,
adică probabil exact ce ai nevoie atunci. Iubirea e omul potrivit, la momentul potrivit. Atât de
simplu. Atât de clișeic. (Ana Mănescu)

Noţiunea mea de floră
Este planta carnivoră.
Pornind de la o idee
Să pun dinţi la orhidee... (Florin Bican)
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LITERATURA UNIVERSALĂ
ISAAC ASIMOV –EU, ROBOTUL
PATRICK NESS – PE TĂRÂMUL HAOSULUI
JENNIFER NIVEN –TOATE ACELE LOCURI MINUNATE
GEORGE ORWELL – FERMA ANIMALELOR
R.RIORDAN – PERCY JACKSON ȘI OLIMPIENII
WALTER SCOTT – IVANHOE
J.R.R.TOLKIEN – HOBBITUL
RUI ZINK – CITITORUL DIN PEȘTERĂ

Alegerile pot fi incredibil de dure, dar nu sunt niciodată imposibile. A spune că n-ai de ales
înseamnă să te eliberezi de responsabilitate, iar o persoană integră nu se comportă așa.
(Patrick Ness)

Viaţa nu înseamnă să şezi pe canapea şi să dai din degete aşteptând să apară pe ecran ceva
care să te scoată din toropeală. Bine, dacă vrem ca viaţa să fie asta, nu va fi mai mult de
atât, dar nu mi se pare cel mai bun mod de a ne folosi de ea. O carte ne cere să mergem noi
la ea. Un ecran cu imagini şi tâmpenii, nu. Este diferenţa dintre a călători şi a sta pe loc.
Cartea ne obligă să călătorim, televiziunea să rămânem gură-cască. (Rui Zink)
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PENTRU ULTIMUL AN DE GIMNAZIU... CLASA a VIII-a
LITERATURA ROMÂNĂ
CONSTANTIN CHIRIȚĂ – CIREȘARII
I.L.CARAGIALE – O SCRISOARE PIERDUTĂ; O NOAPTE FURTUNOASĂ
MIRCEA CĂRTĂRESCU – A PATRA INIMĂ (în volumul CARE-I FAZA CU CITITUL?)
MIRCEA ELIADE – ROMANUL ADOLESCENTULUI MIOP
MIHAIL SADOVEANU – BALTAGUL
IOAN SLAVICI – POPA TANDA; GURA SATULUI; SCORMON
RADU TUDORAN – TOATE PÂNZELE SUS
VICTOR ION POPA –TAKE, IANKE ȘI CADÎR

Vreau să trăiţi din plin, viu, agitat, nervos, liber aceşti ani neasemuiţi, aceşti ani în care visul
şi fantezia nu ţin seama de niciun obstacol, în care orice bătaie a inimii se dăruie întregii
lumi. (Constantin Chiriță)

TAKE: Apoi atunci ce mai aveți nevoie de părinți? Legați-le câte o piatră de gât și dați-i pe gârlă.
IONEL: Nu-i așa, tată. Părinții au și ei rostul lor.
IANKE: Ce vorbești? Și care mă rog?
IONEL: Întâi și întâi să ne facă...
IANKE: Ce vorbești? Așa niște copii moderni ca voi ar trebui să se facă singuri! Ar fi foarte comod și
pentru noi!
IONEL: Ei pe dracu, parcă de dragul nostru ne-ați făcut!
(Victor Ion Popa)
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LITERATURA UNIVERSALĂ
ISAAC ASIMOV – DRAGOSTEA ADEVĂRATĂ
JANE AUSTEN – MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ
STEPHEN CHBOSKY – JURNALUL UNUI ADOLESCENT TIMID
SUZANNE COLLINS – JOCURILE FOAMEI
ANNE FRANK- JURNALUL UNEI TINERE FETE
JOEY GOEBEL – TORTURAȚI-L PE ARTIST
JOHN GREEN –ORAȘE DE HÂRTIE
VERONIKA ROTH – DIVERGENT
MALALA YOUSAFZAI – EU SUNT MALALA

Știu că toate astea o să fie doar niște povești într-o bună zi, și că pozele noastre o să fie
doar niște fotografii vechi. Cu toții o să devenim mama sau tatăl cuiva. Dar în această
clipă, toate aceste momente nu sunt amintiri. Toate aceste lucruri se întamplă. Sunt
aici, și o privesc. Iar ea e atât de frumoasă, pot vedea asta. Ăsta e unul dintre
momentele în care știi că nu ești doar o poveste tristă. Trăiești. Te ridici și vezi luminile
de pe clădiri, și toate lucrurile care te fac să te minunezi de ele. Iar tu asculți acel
cântec, în mașină cu oamenii pe care îi iubești cel mai mult pe lumea asta. Iar în acest
moment, jur - suntem infiniți. (Stephen Chobsky)

Fii tu însăţi, nu persoana pe care o vrea cel de lângă tine să fii. (Jane Austen)

Un copil, un învățător, o carte și un stilou sunt suficiente pentru a schimba lumea.
(Malala Yousafzai)
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LECTURI FĂRĂ VÂRSTĂ

JENI ACTERIAN, JURNALUL UNEI FETE GREU DE MULȚUMIT
FLORIN BICAN, ȘI V-AM SPUS POVESTEA AȘA
HORIA CORCHEŞ, ISTORIA LUI RĂZVAN
ALEXANDRU MITRU, LEGENDELE OLIMPULUI; DIN MARILE LEGENDE ALE LUMII
IOANA PÂRVULESCU, INOCENŢII
SIMONA POPESCU, EXUVII
ADINA ROSETTI, DE ZECE ORI PE BUZE
CELLA SERGHI, PÂNZA DE PĂIANJEN
IONEL TEODOREANU, LA MEDELENI

Doi oameni sunt prieteni chiar dacă, la un moment dat, unul are chef să se culce, iar celălalt
să meargă la cinematograf. Nimic nu-l poate reține pe niciunul dintre ei să facă ce vrea şi
cum vrea, când vrea. Între prieteni, nu există relații care-l obligă pe unul la o anumită
atitudine, în anumite momente. Relațiile sunt naturale şi simple, şi numai astfel se poate
înțelege prietenia. (Jeni Acterian)

Ţi-am mai spus că până la o vârstă destul de înaintată nu înţelegeam metaforele, iar
asta făcea ca lumea celorlalţi, plină de explicaţii logice şi banalitate, să devină, pentru
mine, ciudată, copleşitor de puternică şi, nu de puţine ori, supranaturală. Mă
obişnuisem cu asta şi nimic nu era imposibil în lumea mea, altfel spus mă aşteptam
oricând la orice. Poate că din cauza acestui defect de percepţie am devenit scriitoare,
aşa cum unii oameni care au un defect la ochi şi văd lumea altfel decât noi toţi devi n
pictori. (Ioana Pârvulescu)
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HARRIET BEECHER STOWE, COLIBA UNCHIULUI TOM
CHARLES DICKENS, MARILE SPERANȚE
ALEXANDRE DUMAS- CEI TREI MUSCHETARI
LUISE FITZHUGH, HARRIET SPIONEAZĂ
HARPER LEE, SĂ UCIZI O PASĂRE CÂNTĂTOARE
WILLIAM GOLDING, ÎMPĂRATUL MUȘTELOR
GEORGE ORWELL, 1984
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, MICUL PRINŢ
J.D. SALINGER, DE VEGHE ÎN LANUL DE SECARĂ
ELIF SHAFAK, FETIŢA CĂREIA NU-I PLĂCEA NUMELE SĂU
MARK TWAIN, AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY FINN
MARKUS ZUSAK, HOŢUL DE CĂRŢI
ÎNTREBĂRI MARI DE LA CEI MICI....LA CARE RĂSPUND NIȘTE OAMENI FOARTE IMPORTANȚI
(Gemma Elwin Harris)

Tu trăiești în acțiunile tale, nu în corpul tău. Tu ești tot ceea ce faci, nu există un alt „tu”.
(Antoine de Saint-Exupery)

Eu am înțeles cum gândește zâna aceasta. Ne citește temerile. Cu cât vom avea mai multă
încredere în noi, cu atât întrebările vor fi mai ușoare. Cu cât ne facem mai multe griji, cu atât
întrebările devin mai grele. (Elif Shafak)

Sunt unii oameni de care n-ar trebui să-ţi baţi joc nici chiar dacă merită. (J.D. Salinger)

Eu cred că există doar un singur tip de oameni: oamenii. (Harper Lee)
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