
23 kwietnia to ustanowiony przez UNESCO  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  

„Moc książek powinna być wykorzystywana  

do walki z izolacją” – podkreśla UNESCO  

w przesłaniu tegorocznego święta. 

 
 

 

„Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie 

jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna 

być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, 

poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. 

Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020, 

możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki 

wyobraźni. (...) Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i 

wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć i wzajemnie 

pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną” – napisano w 

przesłaniu UNESCO na tegoroczne święto. 

 

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z 

Katalonii. Pierwszy raz zorganizowano je w 1926 r. Jest to ważna data w historii 

literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a 

także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia 

mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. 

 



W 1995 r. UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw 

Autorskich. W Polsce obchody tego święta pierwszy raz zorganizowano w 2008 

r. Z roku na rok w dniach wokół daty 23 kwietnia coraz więcej mówiło się i 

pisało o książkach, coraz więcej było imprez, konkursów i innych wydarzeń 

związanych z książką i czytaniem, w księgarniach odbywały się weekendy z 

różą, a w tysiącach bibliotek – spotkania i warsztaty. W niektórych regionach w 

obchody włączyły się samorządy i urzędy lokalne. 

 

 

Świętowanie w sieci 
 

 
 

W tym roku świętowanie przeniosło się do Internetu. Epidemia koronawirusa i 

związane z tym ograniczenia sprawiły, że życie literackie przeniosło się do 

mediów społecznościowych. Odbywają się tam premiery książek, spotkania 

autorskie, rozmowy o literaturze. 

 

Działają grupy literackie i blogerzy. Na przykład portal Granice.pl przygotował 

akcję #ksiazkanakryzys, w której ramach internauci, czytelnicy i autorzy dzielą 

się w mediach społecznościowych wrażeniami z przeczytanych książek, 

polecają sobie ciekawe tytuły, rozmawiają o nowościach literackich. Na stronie 

www.ksiazkanakryzys.pl można znaleźć listę zarekomendowanych przez 

internautów książek, kalendarium nadchodzących spotkań autorskich, a także 

linki do nagrań spotkań, które już się odbyły. 

 



Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Narodowa 

opublikowała wyniki badań za ubiegły rok. 39 procent Polaków zadeklarowało 

przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku. – Można odnotować 

trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji 

czytelniczych – podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. 
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