Złote myśli

Aforyzmy o książkach
Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Maria Dąbrowska
Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu
i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Sir Francis Bacon
Niektóre książki należy próbować, inne połykać, a jeszcze inne trzeba żuć i trawić.
Sir Francis Bacon
Są książki, które się kupuje, ale nie czyta; są takie, których się nie kupuje, a czyta;
wreszcie są takie, których się nie kupuje ani nie czyta - tylko pisze.
Gotthold Ephraim Lessing
Bywają książki niezasłużenie zapomniane, ale nie ma niezasłużenie pamiętanych.
Wystan Hugh Auden
Dom bez książek jest jak plaża bez słońca.
Jose Marti
I książki mają swoje losy.
Terencjusz
Jeżeli nie możecie zrobić z książek przyjaciół, zróbcie z nich bliskich znajomych.
Sir Winston Churchill
Książka jest pasem ratunkowym samotności.
Gomez de la Serna Ramon
Książka jest przyjacielem, któy nigdy nie oszukuje.
Tristan Bernard
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Książka to duchowy testament, który jedno pokolenie przekazuje drugiemu.
Aleksander I. Hercen
Książki są jak towarzystwo, które człowiek sobie dobiera.
Charles Louis Montesquieu
Książki są ogrodami uczonych.
Ali Ibn Abi Talib
Maleje zainteresowanie książkami, których nie można czytać bezmyślnie.
Claude Adrien Helvetius
Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie
schron przed większością przykrości życia codziennego.
Wiliam Somerset Maugham
Są książki, których grzbiety i okładki stanowią najlepsze ich części
Charles Dickens
Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę.
John Ruskin
Bezbłędne książki obowiązani są tworzyć tylko księgowi.
Jacek Wejroch
Jeden dzień bez książki to cały wiek w ciemnocie.
Sławomir Wróblewski
Książka jest klapą do wentylacji umysłu.
Sławomir Wróblewski
Każda książka, jak głos podany przez radio,
dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.
Jan Parandowski
Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.
Jan Parandowski
Książki - to okno na świat, to promień słońca, który rozświeca ciemne noce,
to najlepszy doradca we wszystkich sprawach.
Stanisław Lem
Księga mądra tyle pożytku przynosi głupiemu, ile lustro ślepemu.
Bolesław Szczęsny Herbaczewski
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Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
Alojzy Żółkowski
Rozkosz czytania dobrych książek ma jedną wadę: przyspiesza upływ czasu.
Stanisław Chyczyński
Wartość niektórych książek wraża się w cenie za kilogram.
Andrzej Majewski
A kto się kocha w czytaniu, bywa z duchem w rozmawianiu.
Marcin Bielski
Kto czyta - żyje wielokrotnie.
Józef Czechowicz
Na stu ludzi umiejących czytać, zaledwie jeden umie myśleć.
John Ruskin
Należy czytać dużo, gruntownie, a nie wiele, a byle co.
Pliniusz Młodszy
Każda książka oświeca nas tylko wtedy, gdy do lampy nalejemy oleju z własnej głowy.
Wojciech Wiercioch
Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności,
lekarkę w chorobie - i to jej triumf...
Eliza Orzeszkowa
Książka jest przyjacielem samotnika, a biblioteka schronieniem bezdomnego.
Stefan Witwicki
Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania.
Ignacy Krasicki
Książka - to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życia napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.
Kornel Makuszyński
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