
ZAŁĄCZNIK 1:

„Aforyzmy i myśli o książce”
(w wyborze)

1. „Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
           puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem,
           miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru,
           w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”

 Kornel Makuszyński

2. „Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca’
           a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał ”

Kornel Makuszyński

3. „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”

Ambroży Grabowski

4. „Śliczne książki witajcie nad słońce jaśniejsze,
           Zabawki i rozrywki mnie najprzyjemniejsze.
           Miło mi na was patrzeć i przyjaźń zawierać,
           Miło mi żyć wśród was i z wami umierać.

(Anonim. Napis na książce z XVII w. w Bibliotece Sandomierskiej)

5. „Nie masz bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości,
           jak przez najusilniejsze czytanie…”

Andrzej Frycz Modrzewski

6. „Czytanie – czyli obserwacja życia innych ludzi w odbiciu…”
Lew Tołstoj

7. „Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki”
Cyceron

8. „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy”
Cyceron

9. „Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy”
Ozymandias (Napis na bibliotece w Tebach)

10. „… cóż za rzecz przedziwna
            Czytanie! – jako gałąź oliwna
            Lub migdałowy kwiat”

Cyprian Kamil Norwid



11. „Mysz, dlatego, że niegdyś całą książkę zjadła,
           Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła”

Ignacy Krasicki

12. „Cóż, że siedzisz nad książką, małpeczko kochana?
           Gdy nie rozumiesz, jaka tam rzecz napisana.”

Antoni Gorecki
13. „Święci…
          Chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę
          żeby bronić jej przed głupim czytelnikiem.”

Jan Twardowski

14. „Są … książki – na podobieństwo okien
           otwierających się z ciemności na jasny świat.
           Książki takie dają oddech płucom, światło oczom, siłę sercom i dłoniom.”

Paweł Hertz

15. „Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce.
           Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe.”

Mieczysław Jastrun

16. „W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziarn kiełkujących w nas samych.”
Maria Konopnicka

17. „Pójdziesz tam, (tj. do biblioteki), kiedy zechcesz, i wejdziesz jakby do
najprzyjemniejszych ogrodów i kwitnących łąk, wszelkiego rodzaju nauką przybranych,
i obyczajem czynnej i mądrej pszczółki lotnym umysłem usiądziesz;  z tych słowa, z
innych poznanie rzeczy wynosząc, co zaczerpniesz, w schroniskach pamięci złożysz.”

Benedykt z Koźmina

18. „Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem.”

Jan Wiktor

19. „Istnieje KSIĄŻKA – chleb
                       KSIĄŻKA – wino
                       KSIĄŻKA – skrzydła…”

Eliza Orzeszkowa

20. „Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie,
           Najmądrzejszą rzecz – książkę i najgłupszą – wojnę.”

Mieczysław Kotarbiński


