CIEKAWE 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

"Dobra książa to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy"
Magdalena Samozwaniec

"Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki"
autor nieznany

"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

"Tłumaczenia są jak kobiety: te wierne nie są piękne, a te piękne nie są
wierne."
Anonim

"Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie
zabierają"
Jean de La Bruyere

"Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać
się do pisania"
Johan W. Goethe

"Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o
pieskach"
Christoper Hampton

"Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem"
Heinrich Heine

"Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a
w połowie sztuką"
William R.Inge

"Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła"
Aleksander Kumor

"Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi"
Stanisław Jerzy Lec

"W swej skromności uważał się za grafomana, a był donosicielem"
Stanisław Jerzy Lec

"Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać"
Alojzy Żółkiewski

"Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to
inni wybierają"
Andre Maurois

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

Monteskiusz

"Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre,
nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre"
Samuel Solomon

"Wystrzegaj się ludzi jednej książki"
Św. Tomasz

"Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło ich
umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu brukowej
literatury"
G.M. Travelyan

"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/

"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."

