


Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich  to  ustanowione w 1995 

roku przez UNESCO doroczne święto 
mające na celu promocję 
czytelnictwa, edytorstwa i ochronę 
własności intelektualnej prawem 
autorskim. 



Obchody światowego dnia książki są jednym z przedsięwzięć 
mających na celu popularyzowanie czytelnictwa. 

      Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta 

wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku1616 
zmarli Miguel de Cervantes , William Szekspir i historyk peruwiański IncaGarcilaso 

de la Vega(przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza 
juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). Na ten sam dzień 
przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. 
Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, i Manuela Mejía Vallejo.  



 TAK ZRODZIŁA SIĘ TRADYCJA ŚWIĘTA KSIĄŻKI 

      Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim 
wydawca, Vicente Clavel Andres. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym 

świętem narodowym, jako dzień jej patrona – świętego Jerzego. Zgodnie z 
długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi 
różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. 
Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w 
postaci książek. 



Od 1964 roku obchodzono je we wszystkich 
krajach hiszpańskojęzycznych, 
a w późniejszych latach święto to przyjęło się na 

całym świecie. 
W związku z sukcesem Światowego Dnia Książki 

i Praw Autorskich 
UNESCO postanowiło stworzyć tytuł 
Światowej Stolicy Książki 
przyznawany co roku jako wyróżnienie dla 

miasta, które przygotuje 
najlepszy program promujący książkę i 

czytelnictwo. 
Pierwszym miastem wyróżnionym tym 

zaszczytnym tytułem 
był Madryt /2001 r. /, 
a pierwszym polskim miastem Stolicą Książki - 

Wrocław /2016 r./ 

Obchody Święta Książki 



23. KWIETNIA DZIEŃ PRAW AUTORSKICH 

     Prawo autorskie - często 
w Polsce terminem tym 
określa się zarówno ogół 
praw przysługujących 
autorowi dzieła, jak i 
szczególną ich część - 
przepisy upoważniające 
autora do decydowania o 
użytkowaniu dzieła i 
czerpaniu z niego 
korzyści. 

 

      Powstanie praw autorskich 
wywodzi się z przywilejów 
drukarskich. Pierwowzorem 
ustaw chroniących autorskie 
prawo majątkowe były Statute of 
Anne (1710) oraz francuskie 
ustawy z 1771 i 1773 roku. 
Ochrona autorskich dóbr 
osobistych wykształciła się 
dopiero w XIX wieku we Francji. 
W Polsce po odzyskaniu 
niepodległości, obowiązywały 
początkowo ustawy państw 
zaborczych, a od 1926 roku 
wysoko oceniana ustawa o 
prawie autorskim, przy której 
przygotowaniu główną rolę 
odegrał profesor F. Zoll. Obecnie 
obowiązuje ustawa z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, która 
wyróżnia: 

autorskie prawa osobiste 

autorskie prawa majątkowe 



JAK WIELU Z NAS CZYTA ? 

      Systematycznie spada odsetek Polaków, którzy czytają książki. Według 
najnowszych, wstępnych badań Biblioteki Narodowej, w 2018 roku 37 
proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę, to o jeden punkt 
procentowy mniej niż w 2017.  Ponad 60 proc. nie przeczytało ani jednej 
książki. 
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