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 Цитатами слід користуватися тільки тоді, коли дійсно 

не обійтися без чужого авторитету. 

А. Шопенгауер 

 Покажіть мені шкільну бібліотеку, і я скажу, що являє 

собою ця школа. 

Ш. Руставелі 

 Читання — це один із витоків мислення і розумового 

розвитку. 

В. О. Сухотинський 

 Книги—найкращі друзі. До них можна звертатися у всі 

важкі хвилини життя. Вони ніколи не змінять. 

А. Доде 

 ...Любіть книгу всією душею! Вона не тільки ваш 

кращий дуг, а й до кінця вірний супутник! 

М. А. Шолохов  

 Читання — це звичка, до якої не звикають, а 

заражаються. 

Д. С. Лихачов   

  Дивитися на книги — і то вже щастя. 

М. Лемба  

 Книга домчить до будь-яких берегів. 

Ч. Діккенс 

 Читання повинно виконувати три основні завдання: дати 

людині знання, розуміння, активний настрій у роботі 

над самоосвітою. 

Н. А. Рубакін   



 Що прочитав в бібліотеці — твоє, але книгу поверни  

Т.Бер 

 Читання — ось найкраще вчення. 

О. С. Пушкін 

 Учітесь, читайте, міркуйте.  

В. В. Маяковський 

 Без книг порожнє людське життя. 

Д. Бідний   

 Книга не тільки наш друг, але і наш постійний вірний 

супутник  

Д. Бідний   

 Книга — це є світ, видимий через людину. 

І. Е. Бабель 

 Мені без книг не навчитися, знань не дістати, Тільки 

книжки мені допоможуть людиною стати. 

М. Гафурі  

 У чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід. 

М. Гафурі  

 Все блідне перед книжками. 

А. П. Чехов   

 Без книг, як без повітря, людина жити не може. 

С. П. Корольов 

 Побачити і пізнати свій край можна лише своїми очима 

або за допомогою книжок. 

М. В. Ломоносов 



 Книжкові багатства являють собою літературне 

дзеркало життя. 

М. А. Рубакін  

 Книги — це пам'ять, а без пам'яті прожити не можна. 

В. Я. Брюсов 

 Вчитися читати книгу, думати над прочитаним—велика 

і благородна мета. 

Й. Гете 

 Література вимагає не тільки талановитого 

письменника, а й талановитого читача. 

Й. Гете 

 Письменник, створюючи твори, виконує тільки частину 

роботи, сподіваючись, що читач візьме подальшу 

участь у його розумовій діяльності. 

Й. Гете 

 Моя відрада—уявний політ над книгами, зі сторінки на 

сторінку. 

М. А. Рубакін 

 Книги чекають від нас високого прояву людського 

почуття — розуміння, уваги та любові. 

М. А. Рубакін  

 Книга для життя, а не навпаки. 

М. А. Рубакін 

 Потяг до книги завжди був у народі і ніколи не зникав. 

В. І. Сиромяткінов  



 Книга — велика річ, поки людина вміє нею 

користуватися. 

О. О. Блок 

 Вважай нещасним той день чи ту годину, в який не 

засвоїв нічого нового й нічого не додав до своєї освіти. 

Я. А. Коменський 

 Людина прагне до знань, і, як тільки у ній згасає 

бажання знання, вона перестає бути людиною. 

Ф. Нансен  

 Потреба освіти лежить в кожній людині. 

Л. М. Толстой  

 Творять не тільки письменники, а й читачі. 

Г. Ібсен 

 Що йому книга остання скаже, те на душі його зверху і 

ляже. 

М. О. Некрасов  

 Люди перестають мислити, коли перестають читати. 

Д.Дідро 



 Немає сили могутнішої, ніж знання: людина, озброєна 

знаннями, — непереможна. 

М. Горький  

 Знання — броня від всіх бід. 

А. Рудакі 

 Знання і тільки знання робить людину вільною і 

могутньою. 

Д. С. Писарєв 

 Є тільки один засіб стати культурною людиною — 

читання. 

А. Моруа 

 Якщо при зіткненні книги з головою лунає порожній 

звук, у цьому не завжди винна книга. 

Г. Ліхтенберг  

 Усім хорошим в мені я зобов'язаний книгам. 

М. Горький 

 Хто ця людина — ти хочеш знати? Дізнайся, що любить 

вона читати. 

О. Гафуров 



 Безсмертя книги — в її читачах. 

Л. Кроткий  

 Будинок, у якому немає книг, подібний до тіла, 

позбавленого душі. 

Цицерон 

 Читайте! Нехай не буде жодного дня, коли б ви не 

прочитали хоча б однієї сторінки з нової книги. 

К. Г. Паустовський 

 Книга, бути не може, найбільш складне і велике чудо з 

усіх чудес, створених людством на шляху до щастя і 

могутності майбутнього. 

М. Горький 

 Книга — це чарівниця. Книга змінила світ. У ній пам'ять 

людського роду, вона—рупор людської думки. Світ без 

книги—світ дикунів. 

М. О. Морозов 

 Книга — це могутня зброя. Розумна, натхненна книга 

нерідко вирішує долю людини. 

В. О. Сухоттський 



 Вчіться і читайте. Читайте книги серйозні. Життя 

зробить все інше. 

Ф. М. Достоєвський 

 Завдання книги — полегшити, прискорити пізнання 

життя, а не замінити його. 

Я. Корчак 

 Щоб підготувати людину духовно до самостійного 

життя, треба вести її у світ книг. 

В. О. Сухомлинський  

 Найбільший скарб — хороша бібліотека. 

В. Г. Бєлінський  

 Бібліотеки — це скарбниці всіх багатств людського 

духу. 

Г. Лейбніц  

 Гарна бібліотека є книжковим відображенням всесвіту. 

М. О. Рубакін  

 Книга — колективна пам'ять людства. 

Г. Сміт 


