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Jak to się zaczęło ?

23 kwietnia obchodzimy 
Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. 

To wyjątkowe święto miłośników 
książek, bibliofilów i czytelnictwa 
ustanowiła oficjalnie w 1995 
Światowa Organizacja UNESCO 
(ang. United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization).

W Polsce jest ono obchodzone 
od 2008 roku, czyli już 13 lat.



Ale po co ?

To szczególne 
święto ma na celu 
promocję 
czytelnictwa (czyli 
zachęcanie do 
czytania), 
edytorstwa (inaczej 
mówiąc: 
wydawania książek) 
i ochronę własności 
intelektualnej (tzn. 
dzieł pisarzy) 
prawem autorskim. 



Dlaczego akurat wtedy?

Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej z uwagi 
na to, że w tym dniu przypada rocznica urodzin lub śmieci wielu wybitnych pisarzy. 

Jest to między innymi data śmierci Cervantesa (twórcy przygód Don Kichota), urodzin       
i śmierci wybitnego dramaturga Szekspira czy śmierci Garcilasa de la Vegi, hiszpańskiego 
poety.  



Hiszpanie mają swój rytuał

Zgodnie z tradycją 
katalońską, tego dnia 
mężczyźni obdarowują 
swoje partnerki 
czerwoną różą, a one w 
zamian dają im książkę.

Ja bym wolała 
zdecydowanie to 
drugie, a Wy? ☺



Świąteczne miasta stołeczne

W związku z sukcesem święta, UNESCO postanowiła stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, 
który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało, był Madryt, natomiast 24 
czerwca 2014 r. tym zaszczytnym tytułem został uhonorowany nasz rodzimy piękny Wrocław.



Co z nami, czytelnikami ?

No tak, autor tworzy książkę, ale po jej drugiej stronie znajdujemy się my, czyli 
czytelnicy. 

Nasze zwyczaje dotyczące kupowania, wypożyczania i czytania stanowią również 
ciekawą porcję wiedzy.



Troszkę statystyki
• Statystyczny czytelnik najczęściej traci 

zainteresowanie książką na 18 stronie. 
Ciekawe, dlaczego akurat tam ?

• W Polsce najpopularniejszym źródłem 
pozyskania książki jest pożyczenie jej od 
znajomych. Robi tak aż 34 % z nas.

• 57 % Polaków zakończyło przygodę z literaturą 
po ukończeniu swojej edukacji. A szkoda, bo 
przecież świat literacki ma nam tak wiele 
przyjemności do zaoferowania.

• Najbardziej zagorzali czytelnicy mieszkają        
w Indiach i spędzają z książką ponad 10 godzin 
tygodniowo. Hmmm, ci to mają dobrze ☺



Statystyki ciąg dalszy

• 28 % Polaków przyznaje, że nie ma w domu żadnej książki. Upssss…

• 68 % wszystkich sprzedawanych książek jest kupowane przez kobiety. To zaskakujące!

• Najwyższy próg czytelnictwa w Europie mają Czechy. Regularnie czyta tam 86 % 

ludności. Oni wiedzą doskonale, jak najlepiej spędzić wolny czas ☺



Przekujmy lockdown w coś 
pozytywnego
Od ponad roku żyjemy w czasach 
zawieszenia, warunki pandemiczne 
zmuszają nas do zwolnienia, pozostania w 
domu, zatrzymania się, unikania spotkań w 
szerszym gronie. Może spróbujemy więc 
wykorzystać ten czas na spotkanie z 
książką? A może warto rozważyć 
internetowy zakup książkowego prezentu z 
okazji  tego święta? Albo zajrzeć do naszej 
szkolnej biblioteki i wybrać lekturę dla 
siebie? Na pewno fikcyjne historie opisane 
na kartach książki pomogą nam oderwać 
się choć na chwilę od smutnej 
rzeczywistości i zagłębić w ciekawym, 
pełnym przygód i żywych emocji świecie 
literackim.              

Poprawa humoru gwarantowana ☺



Czytanie jest fajne !

• Zachęcam Was gorąco do tej aktywności, pamiętajcie, że daje 
nam ona wiele korzyści. 



Mądry Monteskiusz

Ten słynny francuski filozof 
powiedział kiedyś: 

„Książki są jak towarzystwo, 
które sobie człowiek dobiera”.

Korzystajmy więc z tego 
towarzystwa jak najczęściej, 
bo tu żadne ograniczenia na 
szczęście nie obowiązują ☺



Dziękuję za uwagę.
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