Cytaty o książkach
"Kto czyta książki, żyje podwójnie"

Umberto Eco

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"

chińskie przysłowie

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z
najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera"

Monteskiusz

"Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie
poczytać"

Cycero

"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie
czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc
oczywiście o wyobraźni i fantazji"

Billie Joe

"Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie
powinien zabierać się do pisania"

Aleksander Kumor

"Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją
przeczytać"

Alojzy Żółkiewski

"Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie
pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie
czytali, ale aby myśleli"

Monteskiusz

"Wystrzegaj się ludzi jednej książki"

Św. Tomasz

"Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem
mądrości czy energii, lecz tylko przyzwyczajeniem do
siedzącego trybu życia"

H.G. Wells

"Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla
nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie"

Wolter

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł
nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już
czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym
przyjacielem."
/przysłowie chińskie/

„Przy pisaniu książek potrzebna jest znajomość teorii;
przy realizacji zamierzeń – nieustanna wytrwałość.”
/przysłowie mongolskie/

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

"Czytanie czegoś, na czym można polegać, przynosi pożytek.
Czytanie rzeczy różnorodnych sprawia - przyjemność"

"Książki nie mają właściwości róż; dlatego nie szukajmy wciąż
najświeższych."

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi doradcę ma i przyjaciela,
który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów
odpędza, osładza cierpkości."

"Książka jest życiem naszych czasów."

"Książka... - to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie
się prawdy o sobie,
znalezienie wyrazu dla własnych tęsknot, pragnień, ideałów."

"Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat
poczęty w umyśle pisarza
przenika do umysłu czytelnika...Każda książka żyje tyle razy,
ile razy została przeczytana."

