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„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir 

rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir 

pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik 

paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, 

jei nežinai – nesišaipo.“ (Ričardas de Beri)



Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama
kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano
Anderseno gimtadieniu.

Hansas Kristijanas Andersenas

(1805-1875) 



Linksmi faktai apie knygas

 Žmogus, kuris skaito gerai žodį valdančius autorius ir pats išmoksta gražiai kalbėti.

 Kultūra tai ne perskaitytų knygų skaičius, bet knygų, kurių turinį žmogus suprato, kiekis.

 Žmonės, kurie skaito knygas, visada valdys tuos, kurie žiūri televizorių. Knyga geriau nei 

filmas, nes skaitant reikia pasitikėti savo vaizduote, o ne laukti naujausių specialiųjų 

efektų.

 Kuo daugiau skaitote, tuo mažiau mėgdžiojate kitus.

 Žmonės skirstomi į dvi kategorijas. Vieni skaito, kiti klauso tų, kurie skaito.

 Kaip iš centų surenkami eurai, taip iš perskaitytų knygų nuotrupų formuojamos žinios.

 Skaitymas tokia pat mankšta protui kaip apsilankymas sporto salėje raumenims.

 Norint tapti protingu reikia perskaityti tik 10 knygų. Tačiau tam, kad rasti šiuos kūrinius, 

reikia perskaityti tūkstančius kūrinių.

 Pasitikėkite knygomis. Jos tyli kai reikia ir kalba bei atveria visą pasaulį kai reikia naujų 

žinių.



Populiariausios visų laikų knygos

 M.de Servanteso romanas „Don Kichotas“.

 Č. Dikenso istorinis romanas „Pasakojimas apie du miestus“. 

 P. Koelo romanas „Alchemikas“. 

 A. de Sent-Egziuperi novelė „Mažasis princas“. 

 Dž. Rouling fantastinis romanas „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 

 DŽ.R.Ronaldas Ruelis Tolkinas nuotykių, maginės fantastikos 
knyga „Žiedų valdovas“. 

 Agata Kristi detektyvas „Ir tada nebeliko nė vieno“. 

 L. Kerol apysaka – pasaka. 1865 m., 100 mln. egzempliorių „Alisa 
stebuklų šalyje“. 



Mintys apie knygas

Gera knyga – viena didžiausių gyvenimo brangenybių. (S. Smailsas)

Knygos – proto vaikai. (Dž. Sviftas)

Žmogus, turintis rankose vertingą knygą, niekada negali būti vienišas. (K. 

Goldonis)





Linkime  gerų knygų.


