
Złote myśli o książkach ilustrowane obrazami 
znanych malarzy z motywem książki 



 

Książka jest 
jak ogród 
noszony  
w kieszeni 

 

przysłowie chińskie 



Bardzo wiele 
książek 
należy 
przeczytać po 
to, aby 
uświadomić 
sobie jak 
mało się wie 

 

Mikołaj Gogol 



Próżna ufność  
w marmurze,  
próżna  
i w żelezie, 
to trwa do skonu 
świata, 
co na papier 
wlezie. 

Wacław Potocki 



Książki są jak 
grzyby, trzeba 
dobrze wybrać, 
żeby nie umrzeć 

 

Baron von Muunchhausen 



Książka - 
najczystsza 
istota 
ludzkiego 
ducha 

 

Thomas Carlyle 



Nic tak nie zabija czasu jak 
książka 

Cesare Pavese 



Zawsze 
wyobrażałem 
sobie raj jako 
bibliotekę, nigdy 
jako ogród 

 
Jorge Luis Borges 



A kto się kocha 
w czytaniu,  
bywa z Duchem 
w rozmawianiu 

 

Marcin Bielski 



Dobra 
książka to 
rodzaj 
alkoholu - 
też idzie do 
głowy 

 

Monteskiusz 



Książka to 
przyjaciel, 
który nigdy 
nie zdradzi 

 

Jacques Vallee des Barreaux 



Jedynie 
czytaniem 
krzepi się 
duszę 

Wolter 



Prawie 
każda 
książka 
otwiera 
przede mną 
okno na 
nowy, 
nieznany 
świat 

Maksym Gorki 



Czytanie dobrych 
książek jest niczym 
rozmowa 
z najwspanialszymi 
ludźmi minionych 
czasów 

Kartezjusz 



Czytajmy 
bo 
czytanie 
jest 
życiem 
drugim 

 

Józef Ignacy 
Kraszewski 



Życie jest 
czytaniem. Przez 
wiele lat 
przeczuwałem, 
że czytając 
książki dociekam 
tajemnicy 
ludzkiej 
egzystencji...  

 

Andrzej Rostocki 



Książka - to dla 
wielu milionów 
czytelników 
dowiedzenie się 
prawdy o sobie, 
znalezienie wyrazu 
dla własnych 
tęsknot, pragnień, 
ideałów 

 

Antonina Dzikowska 



Żadne dzieło 
człowieka nie 
przeżyje książki 

 

Magdalena Samozwaniec 



Wystrzegaj 
się ludzi 
jednej 
książki 

 

Samuel Solomon 



Tłumaczenia są 
jak kobiety:  
te wierne nie są 
piękne, a te 
piękne nie są 
wierne 

Billie Joe 



 

W książce to 
tylko znaleźć 
może człowiek, 
co ma w sobie 

 

Józef Ignacy Kraszewski 



 

Tam, gdzie 
książki palą, 
niebawem 
także ludzi 
palić będą 

 

Henrich Heine 



Ludzie 
mówią, że 
życie to 
jest to, ale 
ja wolę 
sobie 
poczytać 

 

Cycero 



Ten, kto nie 
spodziewa się 
mieć miliona 
czytelników, 
nie powinien 
zabierać się do 
pisania 

 

Jean de La Bruyere 



Książka jest 
lustrem; gdy 
zajrzy do niej 
małpa, nie 
odzwierciedla 
ona apostoła 

 

Georg Christoph Lichtenberg 



 

Sercem 
domu jest 
biblioteka 

 

Jan Parandowski 



 

Bez czytania 
każdy staje 
się 
krótkowidzem 

 

Hanna Krall 



 

Pociecho moja 
ty, książeczko, 
pociecho 
smutna... 

 
Stanisław Wyspiański 



 

Czytanie jest jak dotąd, 
najpotężniejszym 
mechanizmem rozwoju 
człowieka i jego 
cywilizacji, nauki 
i kultury 

Józef Pielachowski 
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