
Sentencje
o książkach



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

Mikołaj Rej



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

Józef Conrad Korzeniowski



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



Czytaj książki pouczające dla upiększenia 
umysłu lub uszlachetnienia serca.

Tadeusz Kościuszko



Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem. 

Józef Ignacy Kraszewski



Czytałam i coraz jaśniejszym 
stawał mi się świat i jego dzieje.

Eliza Orzeszkowa



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

Kartezjusz



Czytanie jest dla umysłu tym, 
czym gimnastyka dla ciała.



Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła. 

Wisława Szymborska



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

J. Iwaszkiewicz



Dom, w którym jest książka, 
jest przybytkiem słońca.

Kornel Makuszyński



Do nauczania i uczenia się konieczne są 
trzy środki pomocnicze: 

po pierwsze książki, 
po drugie książki, 
po trzecie książki.

Stanisław Konarski



Gdzie nie ma książki, tam w życiu 
człowieka czyni się zła pustka, 

której niczym wypełnić nie można.

Kornel Makuszyński



Każda książka jest żywym stworzeniem...
Każda ma duszę i każda ma serce.

Kornel Makuszyński



Kiedy masz wątpliwości, idź do biblioteki.

Joanne K. Rowling



Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, 
doświadczam uczucia, jakbym zyskał 

nowego przyjaciela.

Johann Wolfgang Goethe



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/



Książka i możność czytania –
to jeden z największych cudów cywilizacji.

Maria Dąbrowska 



Książka jest to mędrzec łagodny 
i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, 
a puste serce wzruszeniem.

Kornel Makuszyński



Książka, nierozdzielny towarzysz, przyjaciel 
bez interesu, domownik bez naprzykrzenia.

Ignacy Krasicki



Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, 
a biblioteka to świątynia jego myśli. 

Cyceron



Kto czyta książki, żyje podwójnie. 

Umberto Eco



Kto czyta - żyje wielokrotnie, 
kto zaś z książkami obcować nie chce, 

na jeden żywot jest skazany.

Józef Czechowicz



Ktoś powie, że czytać każdy umie, 
zaprawdę mało kto czytać potrafi.

Cyprian Kamil Norwid



Ludzie przestają myśleć, 
gdy przestają czytać.

Denis Diderot



Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, 
by przyjacielem książki zostać.

H. Łochocka



Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

Cyceron



Sercem domu jest biblioteka.

Jan Parandowski



Sitem czerpie wodę, 
kto chce uczyć się bez książki.

przysłowie łacińskie



Stoją książki w bibliotece, 
a w tych książkach cały świat... 

Lucyna Krzemieniecka



Ten jest najszczęśliwszy z ludzi,
któremu nic zapału 

do ksiąg nie ostudzi.

Jan Kasprowicz



Wszystkie książki mówią ... 

Jan Parandowski
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