
Książka jest marzeniem, które trzymasz w swoich dłoniach. 

– Neil Gaiman – 

*** 

Zawsze, gdy  czytasz dobrą książkę, gdzieś na świecie  

otwierają się drzwi i wpuszczają więcej światła 

– Vera Nazarian – 

*** 

Jeśli mamy do czynienia z człowiekiem rzadkiego intelektu,  

należy zapytać go, jakie książki czyta. 

– Ralph Waldo Emerson – 

*** 

Człowiek musi czasem chorować. Chociażby po to, żeby poczytać. 

- Akutagawa Ryunosuke – 

*** 

Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron 

przed większością przykrości życia codziennego. 

- William Somerset Maugham – 

*** 

Przychodzi taki moment, gdy musisz dokonać wyboru:  

przewrócić kolejną stronę czy zamknąć książkę. 

– Josh Jameson – 



Zawsze czytaj książkę, z którą będziesz dobrze wyglądać,  

gdy umrzesz przy czytaniu. 

– P. J. O’Rourke – 

*** 

Jeśli czytasz tylko te książki, które czytają inni,  

równie dobrze możesz myśleć tylko to, co myślą inni. 

– Haruki Murakami – 

*** 

W dobrej książce najlepsze znajduje się pomiędzy wierszami. 

– Swedish Proverb – 

*** 

Jedyne, co się liczy w książce jest to, jakie ma znaczenie dla ciebie. 

– W. Somerset Maugham – 

*** 

Dzielę czytelników na dwie grupy: tych, którzy czytają, 

by pamiętać i tych, którzy czytają, by zapomnieć. 

– William Lyon Phelps – 

*** 

Wiesz, że przeczytałeś dobrą książkę, gdy po przewróceniu  

ostatniej strony, czujesz się, jakbyś stracił przyjaciela. 

– Paul Sweeney – 



Gdy nauczysz się czytać, będziesz zawsze wolny 

– Frederick Douglas – 

*** 

Dobra książka nie ma końca. 

– R. D. Cumming – 

*** 

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia,  

milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości,  

mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie… 

– Jarosław Iwaszkiewicz – 

*** 

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, 

że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem. 

– Jarosław Iwaszkiewicz – 

*** 

Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, 

że wprowadza mnie w mój własny świat,  

że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie 

przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę. 

– Jarosław Iwaszkiewicz – 

 



Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,  

zapraszający każdego w progi. 

Wejdź gościu i stań się przyjacielem. 

– Jan Wiktor – 

*** 

Istnieję po to, żeby czytać książki... 

- Clare Morrall – 

*** 

Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie 

niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie. 

- Francis Bacon – 

*** 

Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce, za każdym 

razem, gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem, z każdym nowym 

czytelnikiem jej duch odradza się i staje się coraz silniejszy. 

 – Carlos Ruiz Zafón – 

*** 

Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika się urzeka. 

– Antoine de Saint-Exupéry – 

 

 



Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,  

który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; 

miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru;  

w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens. 

– Kornel Makuszyński – 

*** 

Czytanie sprawia, że przenosimy się gdzieś poza granice czasu 

i przestrzeni. Czytanie uwalnia nas z ograniczeń układów 

społecznych, pozwala nam się z nich wyswobodzić. Kogokolwiek 

spotykamy na stronach czytanej książki, w jakiekolwiek życie 

pośrednio się wcielamy – to wszystko głęboko nas dotyka.  

Czytanie bawi, zmienia nasze postrzeganie świata, otwiera oczy, 

ukazuje całkowitą koncepcję życia i jego wartości. Książki to 

poszukiwana przez wielu recepta na nieśmiertelność.  

Pozostawione dla przyszłych pokoleń myśli i słowa wciąż  

są słyszalne zza grobu, gotowe, by wskrzesić czyjąś pamięć. 

– Joe Simpson – 

 

 


