Złote myśli o książce
Postanów sobie czytać codziennie, choćby przez kwadrans, po roku odczujesz
skutki...
Henryk Mann
Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy.
Henryk Sienkiewicz

Czytanie – czyli obserwacja życia innych ludzi w odbiciu…
Lew Tołstoj
Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki.
Andrzej Frycz-Modrzewski

Nie masz bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości, jak przez
najusilniejsze czytanie…
Andrzej Frycz-Modrzewski

Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiego pożytku.
Pliniusz Młodszy

Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez
naprzykrzania.
Ignacy Krasicki

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.
H. Łochocka
W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziarn kiełkujących w nas
samych.
Maria Konopnicka
Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.
T. Carlye
Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
A. Żółkowski
Książki nie mają właściwości róż, dlatego nie szukajmy wciąż najświeższych.
autor nieznany
Nieważne ile masz książek, ale jakie.
autor nieznany
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu
dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...
H. Sienkiewicz
Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody, a książka pozostawała.
Rośnie ona i rozwija się razem z postępem ludzkości.
Aleksander Hercen

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia
światłem,a puste serce wzruszeniem.
Kornel Makuszyński
Lubić czytanie - to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu,
zmieniać na godziny radości
Monteskiusz

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.
Denis Diderot
Nie ma tak złej książki, żeby w jakimś stopniu nie przyniosła korzyści.
Pliniusz Młodszy
Nie chodzi, wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli.
Monteskiusz
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
Mark Tuliusz Cycero
Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.
Jarosław Iwaszkiewicz
Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany
świat.
Maksym Gorki
Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed
większością przykrości życia codziennego.
Somerset Maugham

Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki.
autor nieznany
Wszystkie książki mówią...
Jan Parandowski

