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 23 kwietnia od 1996 roku obchodzony jest na całym świecie  

jako Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to data symboliczna. 

23 kwietnia urodzili się lub odeszli znani pisarze  

(m.in. Cervantes, Shakespeare, Nabokov, Vallejo). Dzień ten  

– na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii 

Wydawców – został ustanowiony przez UNESCO Dniem Książki 

i Praw Autorskich.   

 Dzień ten wiąże się również z katalońskim obyczajem.  

Każdy mieszkaniec Katalonii w dniu św. Jerzego – patrona tego 

regionu – obdarowywał swoich bliskich książkami i różami. 
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Książka z różą – to dziś przepiękny zwyczaj związany  

z Międzynarodowym Dniem Książki 
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 Pierwszym krajem, który wprowadził ochronę praw autorskich 

była Anglia. „Statut Królowej Anny” z roku 1709 przyznawał 

autorom (na określony czas) prawa własności do ich 

drukowanych utworów. 
 

 W roku 1952 zwołana została do Genewy Międzynarodowa 

Konwencja ds. Praw Autorskich, która uchwaliła Powszechną 

Konwencję ds. Copyright i powołała Międzynarodowy Komitet 

Praw Autorskich.  

 Polska przystąpiła do konwencji w roku 1976. Odtąd  

na polskich książkach, filmach, płytach, kasetach  

i innych wydawnictwach umieszczany jest znak zastrzeżenia 

praw autorskich – copyright. 
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Korzyści, które przynosi książka: 

 

wzbogaca wiedzę o świecie, 

 

uczy, jak żyć, jak kształtować swoją osobowość, 

 

przynosi rozrywkę, odprężenie po dużym wysiłku. 
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O KSIĄŻCE KILKA RAZY NAJ… 
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Czy wiesz, że: 

 

• Największa książka – „Super Book” mierząca 2,74x3,07m została 

wydana w Denver w 1976r. Składa się ona z 300 stron  

i waży 252,60kg. 

 

• Najmniejszą książkę dla dzieci – „Stary król Cole” mierzącą 

1mmx1mm wydało w 1985r. Wydawnictwo Gleniffer Press.  

Jej kartki można przewracać tylko za pomocą igły. 

 

• Najdroższą na świecie książką jest czterotomowe dzieło „The birds  

of America” (Ptaki Ameryki). Na aukcji w Nowym Jorku została ona 

sprzedana za kwotę 8.802.500USD. 
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Czy wiesz, że: 

• Najwyższą w Polsce cenę 
antykwaryczną (103.000zł.) uzyskało 
na aukcji w Krakowie drugie 
wydanie dzieła Mikołaja Kopernika 
„O obrotach sfer niebieskich”. 
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Czy wiesz, że: 

• Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. 

Przetłumaczono ją na 310 języków. Szacuje się, że pomiędzy 

1815 a 1975r. Wydrukowano około 2,5mld. egzemplarzy Biblii. 

 

• Najwięcej, bo ponad 600 powieści, w dobie „ery gęsiego pióra” 

napisał Polak – Józef Ignacy Kraszewski. 

 

• Na powstanie jednej 100 kartkowej książki potrzeba 2-3 drzew 

średniej wielkości. Dlatego coraz częściej produkuje się papier  

z makulatury. 
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Czy wiesz, że: 

• W średniowieczu za jedną 

ręcznie pisaną książkę 

można było kupić kilka 

wiosek. Okładki i brzegi 

takich książek wykańczane 

były złotem i drogimi 

kamieniami.  
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Zawsze ktoś był pierwszy… 

 

• Pierwsze zachowane zdanie  

w języku polskim znajduje się  

w „Księdze henrykowskiej” 

pisanej w latach 1268-1273. 

 

„Day, ut ia pobrusa,  

a ti poziwai” 
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Zawsze ktoś był pierwszy… 

• Pierwszą pieśnią religijną  

w języku polskim była 

„Bogurodzica” 
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Zawsze ktoś był pierwszy… 

• Pierwsze wiersze dla dzieci  

w języku polskim pisał 

Stanisław Jachowicz  

(1796-1875) 
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Zawsze ktoś był pierwszy 

• Pierwszą książką w formie 

elektronicznej napisaną specjalnie  

w celu jej sprzedaży przez Internet  

była powieść Stephena Kinga, którą  

w ciągu 24 godzin od wprowadzenia  

do sprzedaży zamówiło prawie  

400 tysięcy osób 
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Książka jest paszportem do świata,  

paszport ten pozwala przekraczać  

granice czasu i przestrzeni, przynosi  

człowiekowi radość (…).  

Dla czytelnika książka może być wiernym  

towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń  

albo źródłem mądrości”. 

              UNESCO (fragment publikacji) 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 


