MYŚLI, CYTATY, AFORYZMY
I PRZYSŁOWIA
O KSIĄŻCE
I BIBLIOTECE

„Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu o troskliwie
niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”
Francis Bacon

„Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.”
Tristan Bernard

„Pokój bez książek jest jak ciało bez
duszy.”
Cyceron

„Niektóre księgi są groźne; nie wolno ich

bezkarnie otwierać.”
‘9-te wrota’

„Książka jest pasem ratunkowym samotności”.
Ramon Gómez de la Serna

„Gdy rozpoczyna się od palenia książek,
to skończy
się na paleniu ludzi.”
Heinrich Heine

„Książki, których przede wszystkim
należałoby zakazać na świecie, to katalogi
zakazanych książek.”
Georg Christoph Lichtenberg

„Książki są jak towarzystwo, które
człowiek sobie dobiera.”
Charles Louis de Montesquieu

„Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki

na chwilę i na każdą chwilę.”
John Ruskin

„Prawdziwa książka jest siecią, której oka

stanowią słowa.”
Antoine de Saint-Exupéry

„Tworzyć księgozbiór to uprawiać w cichy i
skromny sposób
sztukę krytyki.”
Jorge Luis Borges

Książka jest jak ogród noszony w kieszeni.
(chińskie, arabskie)

Książki mędrców są pomnikami,
nieuków – grobami.
(greckie)

Kto nie kocha książki, umiera zhańbiony.
(francuskie)

Czytanie jest podróżą po cudzych umysłach, podróżą nieraz
ciekawszą i bardziej pouczającą od zwiedzania obcych krajów.
F.Chwalibóg

Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy
do czytelnika
J.Korzeniowski

Prawdziwy uniwersytet tworzy biblioteka.
Thomas Carlyle

Kto czyta żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować
nie chce, na jeden żywot jest skazany
J.Czechowicz

Kto czyta książki, żyje podwójnie.
Umberto Eco

Czytajmy, bo czytanie jest życiem drugim
Józef Ignacy Kraszewski

Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie
napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem
Kornel Makuszyński

Biblioteka nie jest po to, by była w paki
pozamykana albo
do ozdoby służąca, jest po to by była
powszechnie użytkowana.
Joachim Lelewel

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad
sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju
dobra wspólnego.
Jan Paweł II

Od nas zależy, co w dziełach widzimy.
Cz. Miłosz

Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią,
myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim
jesteśmy i kim możemy się stać.
Urszula K. LeGuin

Prawa umierają, książki nigdy.
Leyton

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki.
przysłowie łacińskie a może A. Frycz Modrzewski?

Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą,
gdy są w obiegu.
Friedrich Rűckert

Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez
interesu, domownik bez uprzykrzenia.
Ignacy Krasicki

Nic nie jest stałe na tym świecie, ale książki zbliżają
się do tego ideału.
Jonathan Caroll - "Zaślubiny patyków"

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
Cyceron

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.
Tomasz z Akwinu

Szczęśliwe znalezienie dobrej książki
może zmienić
przyszłość duszy.
Marcel Prevost

Dom, w którym jest książka, jest
przybytkiem słońca.
Kornel Makuszyński

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z
najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.
Kartezjusz

A to miej na pilnej pieczy abyś czytał, kiedy tylko możesz
Mikołaj Rey

Są książki piękne jak kwiaty i książki pełne dojrzałości jak owoce.
Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły
światem, te największe.
Mieczysław Jastrun

Dobre księgi za najlepszą szkołę staną.
Franciszek Zabłocki

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie
w przeciwnościach.
Marcus Tullius Cycero

Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia,
podstawowe ogniwo społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła
jądro cywilizacji. To była przestrzeń, która formowała całą resztę tradycję i pamięć, rozum i postęp.
Pracownicy Biblioteki Raczyńskich i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich

Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne
uczucia, więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg
mądrości i traktatów naukowych
France Anatol

Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym
mechanizmem rozwoju człowieka i jego cywilizacji,
nauki i kultury
Józef Pielachowski

Prawie każda książka otwiera przede mną okno
na nowy, nieznany świat
Maksym Gorki

Książki, to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją,
nie zdradzą, a nauczą wiele
Jan Rak

Po przeczytaniu książki zaczynamy inaczej kochać, inaczej myśleć
Adolf Dygasiński

Książka, to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie
drugiemu...
Hercen

W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie
Józef Ignacy Kraszewski

Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż
jakikolwiek z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy
w wyobraźni ludzkiej
Jan Parandowski

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron
przed większością przykrości życia codziennego
William Somerset Maugham

I książki mają swoje losy
Terencjusz

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać
Denis Diderot

Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem, nieskończenie
głębszym i rozleglejszym od wzroku
Bolesław Prus

Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych
możliwości przy pomocy cudzych słów
Jarosław Iwaszkiewicz

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów
ludzkiej cywilizacji
Maria Dąbrowska

Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat i jego dzieje
Eliza Orzeszkowa

Gdy ktoś czyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni
o tym co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie - wygra
Henryk Sienkiewicz

Książki nigdy nie bywają w złym humorze, odpowiadają
natychmiast na każde pytanie
Francesco Petrarka

Jedynie czytaniem krzepi się duszę
Wolter

Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś
Jarosław Iwaszkiewicz

Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie, jakie
odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują
Stefan Kisielewski

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy
W. Whitman

Jeśli ... kształcicie się ... usprawniajcie zamiłowanie do czytania,
abyście mogli wiedzieć co świat już uczynił, co czyni i czym się
zajmuje
Andrew Carnegie

Doprawdy, jak miło coś umieć!
Molière

Książka jest jak ogród noszony w kieszeni
przysłowie chińskie

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki
przysłowie łacińskie

Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć,
a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego
przysłowie chińskie

Bóg sprzedaje mądrość za pracę i cierpienie
przysłowie ukraińskie

Doświadczenie prowadzi szkołę, w której lekcje są bardzo drogie
przysłowie indyjskie

Dwa rodzaje ludzi nigdy nie będą nasyceni: ci, którzy szukają
wiedzy i ci, którzy gonią za bogactwem
przysłowie arabskie

Znajdź czas na pracę - jest to cena sukcesu. Znajdź czas na
zadumę - jest to źródłem siły. Znajdź czas na zabawę - jest to
tajemnica wiecznej młodości. Znajdź czas na czytanie - jest to
studnia wiedzy. Znajdź czas, aby być wesołym - jest to droga
szczęścia. Znajdź czas, aby marzyć - jest to dotknięciem gwiazd.
Znajdź czas, aby kochać i być kochanym - jest to przywilejem
bogów. Znajdź czas, aby się rozejrzeć - bowiem dzień jest zbyt
krótki, aby być zapatrzonym jedynie w siebie. Znajdź czas,
aby się śmiać - jest to muzyka duszy
przysłowie Irlandzkie

Myślę, więc czytam
Czytam, wiec jestem
zasłyszane

Nauczyciel, który nie ma cierpliwości dla swoich uczniów
jest tylko człowiekiem
zasłyszane

Nauczycielem wszystkiego jest praktyka
powiedzenie łacińskie

Myślenie boli, ale można się przyzwyczaić
napis na murze
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