„Jaka dogodność dla wiedzy, jaka przystępna i tajemna
nauka mieści się w książkach i z jaką pewnością odkrywamy,
bez zawstydzeń, słabości naszej niewiedzy. One są
nauczycielami bez kija i bez rózgi, bez krzyku i gniewu, bez
stroju i bez pieniędzy.
Przychodząc do nich, nie zastajemy ich nigdy śpiącymi;
gdy się ich pytasz, myśli swe nie ukrywają; nie łają, jeśli się
mylisz, nie szydzą z ciebie, jeśli okażesz się nieukiem.
O księgi, wy co same jedne posiadacie swobodę, same
pozwalacie nam ze swobód korzystać, co dajecie wszystkim to,
czego od was żądają i oswabadzacie wszystkich, wiernie
poświęcających się waszej służbie”.
Henryk Zabierzchowski

„Czytanie książek pokarmem jest dla duszy, jak więc miłe,
jak pożyteczne, dowodów na to nie potrzeba.
Pożytek z czytania, i znaczny będzie, gdy czytelnik, za
każdym razem skoro książkę do rak weźmie, stawi się kolejno w
postaci słuchacza, ucznia i sędziego. Jako słuchacz powinien
dokładać pilności, żeby dobrze pojął i zrozumiał to, co czyta.
Jako uczeń, trzeba, aby się starał korzystać z tego, co w książce
znalazł; jako sędzia na to ma mieć baczność, aby nie szedł
ślepo za zdaniem autora, ale wprzód roztrząsnął uważnie, czego
się trzymać, co odrzucić należy.
Leopold Staff

„Książka rozszerza nasz horyzont umysłowy. Nie patrzymy
już – po zawarciu z nią znajomości – na świat przez wąską
szparę naszego tylko życia, ale ogarniamy rozległe przestrzenie,
które bystrzejsze od naszych oczy zdobyły dla siebie i dla nas.
Dzięki książce nie potrzebujemy życia rozpoczynać na
nowo i mozolnie wydzierać przyrodzie i historii każdą ich
prawdę, ale przychodzimy, jak wybrańcy losu, do gotowego,
zasiadamy do stołu obficie zastawionego i możemy z niego
brać, ile chcemy, wedle własnego smaku i wedle własnych
upodobań.”
Marian Piechał

„KSIĘGO, TYŚ ŻRÓDŁEM, Z
KTÓREGO
WYTRYSKA
STRUMIEŃ CZŁOWIECZEJ NIEŚMIERTELNEJ MYŚLI.
CZAS PRZEZ RUINY IDZIE I ZWALISKA,
LECZ
TWEGO
TRWANIA
NIGDY
NIE
PRZEKREŚLI.
BOWIEM SIĘ Z DUCHA WIEDZIE TWA POTĘGA –
MIJAJĄ LUDZIE, POZOSTAJE KSIĘGA.”
Henryk Zbierzchowski

