O KSIĄŻCE
„Książki żywią lata młodzieńcze, uprzyjemniają starość, upiększają szczęście, są ucieczką
i pociechą w nieszczęściu, bawią w domu, nie są ciężarem poza domem, skracają nam noce,
czas w podróży...”
Cyceron
„Rozweselenie umysłu, wzbudzenie troskliwości, wyzbycie się niepotrzebnych myśli,
ulgę w pracach, największą pomoc w zyskach – przynoszą książki.”
Seneka
"Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiego pożytku."
Pliniusz Młodszy
„Książka jest mistrzem, który nas uczy bez rózgi i łajania, bez gniewu i karcenia,
uczy spokojnie i nie żąda zapłaty. Biblioteka zawierająca dobre dzieła,
więcej warta niż skarby złote. Kto kocha naukę, mądrość i cnotę, musi kochać książki.”
Alfons Aragoński
„Książki – okręty żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące
swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie.”
Roger Bacon
„Złoto, perły, srebro, purpura, marmury pałaców, obrazy i inne wspaniałości mogą dostarczyć
nam tylko przejściowej rozkoszy, ale książki mogą nas wprawić w trwały stan ekstazy; one
rozmawiają z nami jak żywe, oni – nasi najbliżsi doradcy, nasi najbliżsi przyjaciele.”
Francesco Petrarca
„W książkach jest coś szczególnego…, książki przenikają nas do głębi, mówią z nami, radzą
i łączą się z nami żywą, serdeczną zażyłością, a żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza
imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.”
Francesco Petrarca
„Książki nie bywają nigdy w złym humorze,
odpowiadają natychmiast na każde zapytanie.”
Francesco Petrarca
„Książki to najlepsza żywność , jaką znalazłem w ludzkiej podróży”
Michel de Montaigne
„Książki nie mają właściwości róż, dlatego nie szukamy wciąż najświeższych.”
Francois de La Mothe Le Vayer
“Kto miłuje księgi – nie ma tęskności.”
Biernat z Lublina
„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.”
Mikołaj Rej
„Lektura dobrych książek jest jak najprzyjemniejsza i najbogatsza rozmowa z kimś mądrym.”
Rene Descartes

„Jeśli lektura dostarcza wam wzniosłych myśli i budzi uczucie szlachetne i śmiałe,
nie szukajcie innych mierników, by dzieło ocenić; dobre jest i z ręki mistrza wyszło.”
Jean de La Bruyere
„Tak jak słońce emanuje pełnią blasku i ciepła,
tak książka emanuje pełnią mądrości.”
Joseph Addison
„Czytanie jest tym dla umysłu, czym gimnastyka dla ciała.”
Joseph Addison
„Książki rozszerzają duszę, a światły przyjaciel daje jej pociechę.”
Wolter
„Książka nierozdzielny przyjaciel, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.”
Ignacy Krasicki
„Czytanie ksiąg pokarmem dla duszy.”
Ignacy Krasicki
„Książki są duszami ludzi i mają, jeśli nie więcej,
to tyle samo życia i siły co ludzie żywi.”
Ludwig Feuerbach
„Kiedy pierwszy raz trzymam dobrą książkę, doświadczam uczucia,
jakbym zyskał nowego przyjaciela.”
Hugo Kołłątaj
„Nie ma nic wspanialszego nad dobrą książkę.
Ludzie sprawiają nam największe przykrości,
książka – największą radość.”
Joseph Joubert
„Jak pszczoła z wielu kwiatów miód zbiera,
tak człowiek z wielu książek powinien zbierać mądrość.”
Robert Owen
„Naród, który posiada prawdziwe narodowe piśmiennictwo, jest panem niezmierzonego skarbu.
Będzie mógł ożyć na nowo z popiołów swojej ojczyzny,
jeśli zostaną uratowane jego święte księgi.”
Friedrich Ludwig Jahn
„Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo mu świadczy wiele dobrego,
a nie wymaga wzajemności.”
John Stuart Mill
„Wszystko wielkie i małe w życiu ludzkim dzieje się przez książki, bo książki są to idee.
Są one skrystalizowanym rozumem: wskazują nam cele życia i środki ich urzeczywistnienia.”
Henri Martin
„Dzieje ludzkie są dziejami postępu, a książki jego dźwignią.”
Henri Martin

„Książka to życie naszego czasu.”
Wissarion Bieliński
„Książka to duchowy testament, który jedno pokolenie przekazuje drugiemu.”
Aleksander Hercen
„Całe życie ludzkości osiadło w książce: ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody,
a książka pozostawała. Rosła ona i rozwijała się razem z postępem ludzkości.”
Aleksander Hercen
„Czytanie dobrych książek zawiera zarodki czynów,
bo dobre słowa zachęcają prawie zawsze do dobrych czynów.”
Samuel Smiles
„Tylko to dzieło jest czegoś warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.”
Adam Mickiewicz
„Książka nie tyle nas sama uczy, ile do rozwinięnia pomaga, budząc to co w nas spoczywa.”
Józef Ignacy Kraszewski
„Czytajmy – czytając doskonalimy się, uczymy się myśleć, przyswajamy sobie wszystko,
co kiedyś wyżsi talentami ludzie wynaleźli, czego doszli…
Czytajmy, bo czytanie jest wielką osłodą, jest życiem drugim, a życiem tak urozmaiconym,
tak swobodnym, tak pięknym.
Czytajmy więc wszyscy, czytajmy wiele – zamiłujmy czytanie, myślenie, rozważanie.”
Józef Ignacy Kraszewski
„Nie miecz, nie tarcz bronią Języka, lecz – arcydzieła.”
Cyprian Kamil Norwid
„Najpotężniejszą organizacją ludzką, największym pożytkiem dla społeczeństwa jest
udostępnienie skarbów świata zebranych w książkach.”
Andrew Carnegie
„Dom bez książek jest jak plaża bez słońca.”
Jose Marti

„Podróże do wiekowych, dalekich krajów mogą zastąpić tylko podróże w świat książek.”
George Bernard Shaw
„Książka jest mieczem wiedzy,
którym usiłuje ona rozproszyć ciemność utrzymującą człowieka w niewoli.”
Bolesław Limanowski
„Książki czytamy dlatego, żeby rzeczywistość lepiej poznać.”
Adolf Dygasiński
„Książki mieszczą w sobie mnóstwo widoków, które należałoby oglądać każdy z osobna,
dla poznania jego cech charakterystycznych, ich rozmaitości, jedności, harmonii,
słowem – ich piękna.”
Bolesław Prus

„Książka to czynnik urabiający duszę.”
Henryk Sienkiewicz
„Są książki dumne, zamknięte w sobie;
Gdy raz ich treść odczytacie –
Myśl wasza błądzić będzie w żałobie
Jak gdyby po złudzeń utracie…
Są książki inne – szczere, otwarte,
Co idą z nami przez życie;
W nich – myśli własnych czytamy kartę,
I serca słyszymy bicie…”
Wiktor Gomulicki
„Dobra, szlachetna, artystyczna książka jest wszędzie taką samą niezrównaną towarzyszką
osamotnionych, pocieszycielką pokrzywdzonych, krzewicielką osłabłych… Ożywia energię. Budzi
chęć do walki, nadzieję zwycięstwa, napawa otuchą, łagodzi ból zawodów, uczy wyrozumiałości…
Jest zwierciadłem, w którym odbijają się przeżycia innych tak bardzo (…) podobne do naszych,
stwarza poczucie koleżeństwa w wysiłkach i cierpieniach z całą ludzkością.”
Wacław Sieroszewski
„Jaki to przepyszny towarzysz książka piękna, miła, zdobyta po długich poszukiwaniach.
Choć treść znasz na pamięć, wracasz do ukochanego tomu, jak do przyjaciela.”
Józef Weyssenhoff
„Piękna książka jest jak tajemnica, którą powinno by się tylko szeptać po cichu,
w ciszy utajonego serca.”
Romain Rolland
„Książka jest może najbardziej złożonym, najbardziej podziwu godnym ze wszystkich cudów
świata, które stworzył człowiek w swym dążeniu do zdobycia przyszłości.”
Maksym Gorki
„Kochajcie książkę, ona ułatwi wam życie; po przyjacielsku pomoże zorientować się w pstrym
i burzliwym chaosie myśli, uczuć i zdarzeń, nauczy was szanować człowieka i samych siebie,
uskrzydli rozum i serce uczuciem miłości do świata i do człowieka.”
Maksym Gorki
„Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron
przed większością przykrości życia codziennego.”
William Somerset Mugham
„Dzisiejsze książki są jutrzejszymi czynami.”
Thomas Mann
„Postanów sobie czytać codziennie choćby kwadrans,
a po roku odczujesz skutki.”
Thomas Mann
„Wszelka kultura duchowa i moralne doskonalenie się ma swój początek w duchu literatury.”
Thomas Mann
„Książka jest pasem ratunkowym samotności.”
Ramon Gomez de la Serna

„Ma najczęściej skromny wygląd, szare kartki,
ale ma w sobie wszystko to, co najpiękniejsze… to książka.”
Marcel Achard
„Ten jest najszczęśliwszym z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi.”
Jan Kasprowicz
„Dobre książki to przyjaciele, którzy nigdy nie zawodzą.”
Stefan Krzywoszewski
„Powieści i poezja pozwalają nam piękniej żyć, jaśniej widzieć świat i ludzi.”
Kazimierz Wojciechowski
„Nie ma równego książce czarodzieja na świecie.”
Zdzisław Dębicki
„Książka jest dobra, jeżeli ją można przeczytać z przyjemnością do końca;
bardzo dobra, jeżeli ją zamykamy z żalem, że nie dłuższa;
znakomita, jeżeli ją odczytujemy zawsze z nową rozkoszą.
Jeszcze wyborniejsza jest książka, której ustępów uczymy się na pamięć.
Szczytem atoli naszego podziwu jest książka, której pragnęlibyśmy być autorem.”
Feliks Chwalibóg
„Czytanie jest podróżą po cudzych umysłach, podróżą nieraz ciekawszą
i bardziej pouczającą od zwiedzenia obcych krajów.”
Feliks Chwalibóg
„Książkę nie dość jest posiadać na własność. Trzeba umieć z nią obcować,
trzeba umieć ją czytać.”
Zdzisław Dębicki
„Praktyczne znaczenie książki w życiu sprawia, że obejść się bez niej już nie możemy,
że szukamy w niej oparcia i pomocy w każdej potrzebie,
w każdej wątpliwości, że stała się ona naszym chlebem powszednim.”
Zdzisław Dębicki
„Czytaj książki pouczające dla upiększenia umysłu lub uszlachetnienia serca.”
Tadeusz Kościuszko
„Książki – to synteza wiedzy, piękna i dobra; uczą, pomagają, bawią,
wyrażają to, co czują i myślą miliony.”
Stanisław Stochel
„W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziarn kiełkujących w nas samych.”
Maria Konopnicka
„Narzędziem samokształcenia nie jedynym, ale najważniejszym jest książka.
Ona to daje wszystkie radości. Ona to jest niezawodnym przyjacielem myślącego człowieka.”
Józef Wasowski
„Istnieje książka – chleb, książka – wino i książka – skrzydła.”
Eliza Orzeszkowa

„Gdy ktoś się zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega,
albo zaśnie – w każdym razie wygra.
Henryk Sienkiewicz
„Dzieje ludzkie są dziejami postępu, a książka jego dźwignią.”
Władysław M. Kozłowski
„Książka jest źródłem wiedzy i dostarczycielką pokarmu artystycznego…
Ludwik Krzywicki
„Arcydzieła minionych epok mają to do siebie, iż trzeba się nauczyć je czytać.”
Tadeusz Boy-Żeleński
„Książka stała się potrzebą dnia; trzeba tylko, abyśmy czytali i jeszcze raz czytali.”
Stanisław Stochel
„Czytanie książek jest rozmową doskonałą z ludźmi wieków minionych.”
Józef Wasowski
„Książki czytamy dlatego, żeby rzeczywistość lepiej poznać.”
Adolf Dygasiński
„Szlachetne zamiłowanie do ksiąg łagodzi tragedie i zmniejsza troski życia.”
Zuzanna Rabska
„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem,
a puste serce wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru.
W martwotę domu wprowadza życie a życiu nadaje sens. Książka wszystko potrafi.”
Kornel Makuszyński
„Książka jest najwyższym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz
człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza; rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza
ją; znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności; przezwycięża mijanie.”
Emil Zegadłowicz
„Książka musi uczyć, podnosić, rozwijać, uszlachetniać, porywać,
pobudzać do myślenia i do czynu.”
Jan Wiktor
„Nazywamy książkę przyjacielem. I słusznie. Bo naprawdę nie znajdziesz na świecie
wierniejszego towarzysza nad książkę. […] Książka jest tym przyjacielem, co człowieka nigdy nie
opuszcza. Ani w biedzie, ani w czas wesela, ani nigdy. Chyba wtedy, kiedy gasnące oczy już jej
nie widzą. Ale i wtedy jeszcze błąkają się obrazy, które za życia książka wyczarowała.”
Gustaw Morcinek
„Książka i możność czytania – to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Pisanie i czytanie marnych książek – to jedno z większych nadużyć,
jakie w związku z cudami bywają popełniane.”
Maria Dąbrowska
„Czytanie książki, to rozszerzenie świata czytelnika – pomnożenie go
o świat pisarza. Jeżeli nie o cały świat pisarza […] to o cały świat, zamknięty w dziele pisarza.”
Jarosław Iwaszkiewicz

„Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce.
Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe.”
Mieczysław Jastrun
„Kto czyta - żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce – na jeden żywot jest skazany.”
Józef Czechowicz
„Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów, które każdy człowiek miewa w życiu,
zamieniać na godziny radości.”
Montesquieu
„Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się.
Czytanie najlepszą nauką.”
Aleksander Puszkin
„Z książkami jest tak jak z ogniem w naszej kuchni: przynosimy ogień od naszych sąsiadów,
utrzymujemy go palący się w domu, udzielamy go innym – należy on do wszystkich.”
Wolter
„Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia,
jakbym zyskał nowego przyjaciela.”
Johann Wolfgang Goethe
„Książka – to ktoś … nie dowierzajcie jej … miejcie się na baczności przed tymi czarnymi linijkami
biegnącymi po białym papierze. To są siły, które się łączą, kombinują i rozwiązują, pracując
bezustannie. Jedna linijka chwyta, druga ściska, inna znów pociąga i czaruje. Czujesz się
opanowanym przez książkę, która cię nie wypuści, póki piękna swego nie wyciśnie na twoim
umyśle. Nie jeden czytelnik po przeczytaniu książki jest całkiem przeistoczony.”
Wiktor Hugo
"Książka - to życie naszego czasu."
Wissarion Bieliński
„Najpiękniejsze chwile życia zawdzięczam książce.”
Michał Sałtykow – Szczedrin
„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych.
Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka.”
Ralph Waldo Emerson
„Książka, twórcza myśl i świadomość ludzka są silniejsze od bomby atomowej.”
Ilja Erenburg
„Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu,
gadatliwy w radości – mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie – jesteś jednym
z najcenniejszych darów, jaki zesłali nam bogowie na nasz smutny padół.”
Jarosław Iwaszkiewicz
"Temu kto lubi książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela."
Władysław Orkan

„Do pojęcia OJCZYZNA należy książka.”
Helena Radlińska
„Kto obcuje z wielkimi pisarzami, poetami, myślicielami, uczonymi,
jednoczy się z tym, co w narodzie jest najpotężniejsze i najbardziej twórcze.”
Helena Radlińska
„Nie ma takiej dziedziny życia, w której by dobra książka nie pomogła.”
Lucjan Rudnicki
„Można w książce cudownym poważnym spojrzeniem dostrzec wszystko,
co piękne: duszę tęczową, serce pełne słodyczy, uśmiech piękności niezrównany,
wzruszenie aż do łez, współczucie nieskończone, jasność spojrzenia, mądrość serdeczną,
cierpienie głębokie, ból niewypowiedziany, smutek przedziwny.”
Kornel Makuszyński
„Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka,
której niczym wypełnić nie można…”
Kornel Makuszyński
„Książka naucza serce dobroci, naucza świętości cierpienia i pogody bólu.”
Kornel Makuszyński
„Książka to cudo promieniste, to złota iskierka, to okruch serca,
to promień wieczystego słońca, co świeci na drodze we wieczność.”
Kornel Makuszyński
„Oto siedzisz nad książką i czytasz… Druk czarny, porządkiem stronic przed tobą rozsnuty,
zmienia się w tęczę życia, a ty zrzuciłeś wszelkie obawy miejsca, czasu oraz trwania
i jesteś jedną wielką niedościgłą wolnością.”
Juliusz Kaden – Bandrowski
„Czym dla chorego jest lekarz, lek, szpital lub sanatorium,
tym dla zbolałej duszy pogodna książka.”
Franciszek Herod
„Książka – to skuteczna broń w walce o szczęśliwe jutro; ona przyśpiesza duchowe, kulturalne
i polityczne wyzwolenie, przeoruje duszę, jest jej siewem, przyśpiesza wzrost i dojrzewanie.”
Jan Wiktor
„Trudno wyżyć bez książki. To najlepszy chleb.”
Jan Wiktor
„Gdzie jest lepszy, serdeczniejszy towarzysz od małej i skromnej powiernicy naszej, od mądrej
książki? Na próżno szukać i na próżno pytać. Trzeba tylko wyjść na spotkanie tej towarzyszki
wiernej i treść jej uczynić treścią serc naszych i mózgów.”
Stanisław Lam
„Kto czyta i czytać umie, ten znajdzie w znajdzie w dobrych książkach wszystko,
czegokolwiek w życiu mu potrzeba.”
Stanisław Lam
„Książka – nowina pełna mitów i starych słów, i nowych znaczeń.”
Julian Tuwim

„Wszystkie książki mówią… Każda z nich ma jakąś najdroższą tajemnicę, którą powierzyć
pragnie, każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenie. „
Jan Parandowski
„Dobra książka jest jednocześnie dobrą czytelniczką, bo czyta w duszy czytelnika.”
Włodzimierz Słobodnik
„Książka powieściowa czy poetycka jest obrazem życia i zarazem uczy żyć, myśleć,
kochać i nienawidzić.”
Mieczysław Jastrun
„Wiele mądrości czerpie się z życia, ale mądrość głęboką i prawdziwą uzyskać można
tylko ze skarbnicy zwanej książką.”
Henryk Jurand
„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – mówi stare przysłowie;
przyjaciela książkę masz zawsze.”
Henryk Jurand
„Książki – to synteza wiedzy, piękna i dobra;
uczą, pomagają, bawią, wyrażają to, co czują i myślą miliony.”
Stanisław Stochel
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