


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy
corocznie 23 kwietnia. Święto zostało ustanowione 
w 1995 roku przez UNESCO i ma na celu promocję

czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności
intelektualnej prawem autorskim.



W tym dniu, w roku 
1616 zmarli: Miguel de

Cervantes, William
Shakespeare i Inca

Garcilaso de la Vega. 
Jest to dzień pamięci
wybitnych pisarzy.



Uroczystość jest obchodzona
w ponad 100 krajach na
całym świecie, podczas

których odbywa się wiele
wydarzeń związanych 
z czytaniem, spotkań 

z pisarzami i promocyjnych
cen w wielu księgarniach.



Dzień 23 kwietnia,
związany jest także 
ze świętem patrona

Katalonii św. Jerzym.
Tego dnia każdy

mieszkaniec tego regionu
wręcza swoim bliskim

książki i róże.



Z okazji Światowego Dnia
Książki powstał specjalny

hymn, który został
przetłumaczony na

kilkadziesiąt języków!
Tekstem hymnu jest wiersz
„Włosek poety” autorstwa

Tadeusza Różewicza.W 2016 roku zaszczytny tytuł otrzymał
Wrocław. Jest to do tej pory jedyna

polska Światowa Stolica Książki.

https://www.gandalf.com.pl/os/rozewicz-tadeusz/


Jeżeli nie potrzebujesz
książki na własność,

możesz wypożyczyć ją 
z biblioteki.

Nowe książki można 
kupić w księgarniach

stacjonarnych lub
internetowych.



Gliniana
tabliczka

papirus

papier

pergamin

Czytnik



okładka

grzbiet

trzon książki

kapitałka



Czytanie książek wpływa
na naszą osobowość,
zdobywanie nowych

doświadczeń 
i poszerzanie wiedzy.

Dzięki książkom
wzbogacamy także
zasób słownictwa.



Prawo autorskie powstało w XVIII wieku po to, aby chronić
prawa twórców i zachęcać ich do dalszego tworzenia.



Gwarantują, że dany
utwór, będzie podpisywany

nazwiskiem twórcy,
pozwalają mu decydować 
w jaki sposób inne osoby

mogą korzystać z jego
twórczości i gwarantują, 

że forma utworu
nie ulegnie zmianie.



Prawa majątkowe można
oddać, sprzedać, dziedziczyć
lub udzielić na nie licencji. 
 Obowiązują przez całe życie
autora i przez 70 lat po jego
śmierci. Po upływie tych lat
utwór przechodzi do domeny

publicznej.



1) Nie możesz podpisać się jako autor cudzego tekstu.

2) Możesz użyć cytatu z książki, lecz musisz wskazać jej autora.

3) Nie możesz czerpać korzyści majątkowych z pracy objętej prawami
autorskimi innej osoby, bez jej zgody.

4) Wykorzystywane zdjęcia i obrazki muszą pochodzić z legalnego źródła.

5) Nie możesz rozpowszechniać materiałów objętych prawami autorskimi.



Jaka jest ulubiona książka
młodzieży?

Najlepiej sprzedającą się serią
książek w historii jest Harry
Potter. Sagę przetłumaczono

na ponad 80 języków!
Przygody młodych

czarodziejów zachwycają
także starszych czytelników.



Czy książka może
pachnieć?

W Japonii powstała
pierwsza zapachowa książka

kucharska. Żeby poznać
zapach potrawy z przepisu,
wystarczy delikatnie potrzeć

stronę nadgarstkiem!



Od kiedy powstaje literatura
dla dzieci i młodzieży?

Literatura dla dzieci 
i młodzieży zaczęła
powstawać dopiero 

w XVIII wieku. Wcześniej 
nie istniała, a najmłodsi
czytali te same książki

co dorośli. 



Kto czyta najwięcej książek
w Europie?

Rekordzistami w czytelnictwie
są Luksemburczycy, gdzie
ponad 80% ludzi czyta
książki. Dla porównania

ponad 1/3 Polaków sięga 
po książki. 



Czy książki były kiedyś
droższe?

W średniowieczu książki były
pisane ręcznie, dodatkowo
często zdobione drogimi

kamieniami, a ich cena była
tak wysoka, że można było
kupić za nie kilka wiosek!



"Czytanie jest dla umysłu tym,

czym gimnastyka dla ciała."
Richard Steel


