Cytaty i aforyzmy o książce i czytaniu

„Księgi radują nas, gdy śmieje się nam szczęście, pocieszają nas, gdy burzliwe
grożą losy.”
Ryszard de Bury

Foto: Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego na rynku w Olkuszu . Czyta Pani Aldona
Nowicka - Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu

„Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.”
T. Carlye
„Czytanie jest podróżą
po cudzych umysłach, podróżą nieraz
ciekawszą i bardziej pouczającą od zwiedzania obcych krajów.”
F.Chwalibóg
„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.”
Cyceron

Foto: Uczniowie ZS Nr 1 w Olkuszu w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

„Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.”
Cyceron
„Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska
„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.”
Denis Diderot
„Kto czyta książki, żyje podwójnie.”
Umberto Eco
„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych.”
R. W. Emerson
„Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał
nowego przyjaciela.”
Johann Wolfgang Goethe
„Literaturę tworzy się nie umysłem, lecz sercem.”
M. Gogol

Foto: Uczniowie ZS Nr 1 w Olkuszu w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

„Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy
pomocy cudzych słów.”
Jarosław Iwaszkiewicz
„Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.”
Jarosław Iwaszkiewicz
„Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem, te
największe.”
M. Jastrun

Foto: Uczniowie ZS Nr 1 w Olkuszu w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

„Ilekroć odłożywszy książkę , snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka
cel zamierzony osiąga.”
Janusz Korczak

„Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy
do czytelnika”
J.Korzeniowski
„Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez
naprzykrzania.”
Ignacy Krasicki
„Nie masz bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości, jak przez
najusilniejsze czytanie…”
Andrzej Frycz Modrzewski
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„Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki.”
Andrzej Frycz-Modrzewski
„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.”
Monteskiusz
„Właściwym celem książek jest zmusić umysł, żeby myślał po swojemu.”
C. Morley
„Książki nic nie rozwiązują od razu ... Jednak słowo jest światłem i hasłem ...”
E. Orzeszkowa
„Czytanie jest jak dotąd najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i
jego cywilizacji, nauki i kultury.”
J. Pielachowski

„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się.”
Aleksander Puszkin
„Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które
pochłaniają czytającego.”
M. Pruszkowska
„Pamiętajcie: książka daje tym więcej im więcej od niej wziąć chcemy.”
H. Radlińska

Foto: Spotkanie uczniów ZS Nr 1 w Olkuszu ze starodrukami na „Muzealiach rosyjskich”
zorganizowanych przez fundację Ari Ari w PTTK w Olkuszu

„Książka jest pasem ratunkowym samotności”.
Ramon Gómez de la Serna
„Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki
na chwilę i na każdą chwilę.”
John Ruskin
Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy.
Henryk Sienkiewicz
Czytanie – czyli obserwacja życia innych ludzi w odbiciu…
Lew Tołstoj
Dobra książka ... to chleb żywiący umysł i duszę.
J. Wantuła

Przez książkę - na każde nasze zawołanie - obcuje z nami elita intelektualna
świata .
M. Wańkowicz
„... W moich książkach odkrywcy nieznanych lądów płyną po morzach ...”
E. Zechenter – Spławińska
„Niektóre księgi są groźne; nie wolno ich bezkarnie otwierać.”
‘9-te wrota’
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