
 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich                         
(ang. World Book and Copyright Day) 

 Jest to święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności 

intelektualnej prawem autorskim. Zostało ustanowione w 1995 r. przez UNESCO. 

 Historia święta wywodzi się z Katalonii. Zgodnie z tamtejszą tradycją 23. kwietnia, w dzień 

patrona Katalonii św. Jerzego, kobiety były obdarowywane czerwonymi różami. Z czasem 

panie zaczęły rewanżować się mężczyznom podarunkami w postaci książek. Pomysłodawcą 

Święta  Książki  był kataloński wydawca. W Hiszpanii obchodzone jest ono od 1930 roku. 

 W Polsce Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest od 2007 roku. 

 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich UNESCO zachęca czytelników oraz 

twórców z całego świata do dzielenia się pasją do literatury za pośrednictwem stron w 

mediach społecznościowych, takich jak np.: https://fr-

fr.facebook.com/hashtag/worldbookday?epa=HASHTAG 

 Dużą rolę w promocji książki i czytelnictwa odgrywa także Sieć miast kreatywnych UNESCO 

w dziedzinie literatury. Należą do niej dwa polskie miasta; Kraków (od 2013 r.) i Wrocław (od 

2019 r.). 

 

 Z inicjatywy UNESCO  co roku wybierane jest kolejne miasto, które staje się Światową Stolicą 

Książki. W 2021 r. jest nią Tibilisi (stolica Gruzji). 

                  

 W Polsce zagadnienie praw autorskich reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Znajdziemy tam między innymi  informacje dotyczące  

pojęcia prawa autorskiego, ograniczenia praw autorskich, okresu  ich obowiązywania,  

ochrony przedmiotu prawa autorskiego, a także  rozróżnienia autorskich praw osobistych i 

praw majątkowych.  

 

https://fr-fr.facebook.com/hashtag/worldbookday?epa=HASHTAG
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Cytaty o książkach: 

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

Cyceron 

 

 Kiedy czytacie książkę, nie bierzcie pod uwagę tylko tego, co mówi autor, weźcie pod 

uwagę również to, co myślicie wy.                                                                                                                                                     

Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie umarłych poetów” 

 

 

 Mając wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy.                                                                                              

Oscar Wilde 

 

 

 Nic tak nie zabija czasu jak książka.                                                                                                                           

Cesare Pavese 

 

 Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu.                                                           

Friedrich Rűckert 

 

 

 Uważamy za szczególny – wśród innych pożytecznych – owoc wychowania, jeżeli sami 

młodzieńcy dobrowolnie zaczną brać do ręki książki i znajdą w nich upodobanie; 

pożegnawszy się z naukami po opuszczeniu szkół, nigdy przez całą resztę życia nie rozstaną 

się z tym pięknym zajęciem, raz w nim zasmakowawszy.                                                                                                                                                     

Stanisław Konarski 

 

 Życie moje bardzo jednostajne i gdybym go sobie lekturą nie urozmaicał, nudne by było.                                                                                                       

Juliusz Słowacki 

 

Źródło: http://spolza.pl/userfiles/spolzapl/file/o_ksiazkach.pdf 

 

 

 

http://spolza.pl/userfiles/spolzapl/file/o_ksiazkach.pdf


 

Linki do materiałów na temat etapów powstawania i  historii książki 

 

Jak powstaje książka: 

https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oes_g4Np0o 

https://www.flipsnack.com/magfiam/jak-powstaje-ksiazka-prezentacja-tryb-zgodnosci.html 

 

Historia książki: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLXEpBmfc_A 

https://www.youtube.com/watch?v=ubSmn8Nn8is 

https://www.youtube.com/watch?v=0XEarvQbFoY 

https://www.youtube.com/watch?v=zRbB74QkMwA 

 

Zakładki do książki: 

https://www.flipsnack.com/magfiam/jak-powstaje-ksiazka-prezentacja-tryb-zgodnosci.html 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/zak%C5%82adki.pdf 
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