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Co roku 23 kwietnia obchodzony jest 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Święto zostało powołane przez  UNESCO  
w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa 

i ochrony własności intelektualnej.

Dzień ten po raz pierwszy 
obchodzono na świecie  w 1995 roku.



Dlaczego 23 kwietnia?

To data symboliczna 
dla literatury światowej.

W tym dniu, w jednym roku 1616 zmarli 
hiszpański pisarz Miguel de Cervantes

literacki „ojciec” Don Kichota
i wybitny angielski dramaturg  

William Szekspir.

 



Święto Książki i Praw Autorskich
zaproponował hiszpański wydawca z Walencji

w Katalonii Vicente Clavel Andrés w 1926 roku.
Uzyskał poparcie innych wydawców, 

władz miasta, a potem także władz państwa.
W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem 

oficjalnym od roku 1930,
a od 1964 – we wszystkich 

krajach hiszpańskojęzycznych.



W związku z rosnącym sukcesem 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,

UNESCO postanowiło stworzyć tytuł 
Światowej Stolicy Książki,

który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt.



Od roku 2001 dzień 23 kwietnia oficjalnie 
wyznacza pierwszy dzień kadencji danego miasta 

jako Światowej Stolicy Książki, 
które pełni ten tytuł przez rok.

Tytuł otrzymują miasta, 
które w sposób szczególny angażują się

w rozwój czytelnictwa.



W roku 2016  Światową Stolicą Książki 
było polskie miasto WROCŁAW.

Kadencja Wrocławia zakończyła się 22 kwietnia 2017 r.



Wrocław przekazał  tytuł Światowej Stolicy Książki 
miastu Konakry stolicy Republiki Gwinei, Konakry Atenom w 

kwietniu 2018 roku, Ateny w kwietniu 2019 roku miastu Szardża
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Od kwietnia 2020 roku Światową Stolicą Książki 
jest miasto Kuala Lumpur - stolica Malezji.

W 2021 roku Światową Stolicą Książki 
będzie stolica Gruzji Tbilisi.





Niestety w tym roku obecna sytuacja na świecie 
uniemożliwia nam świętowanie w taki sposób, 

jaki był do tej pory. Nie możemy wybrać się do biblioteki, 
księgarni czy domu kultury. 

Pomimo tego możemy uczestniczyć 
licznych inicjatywach czytelniczych w Internecie 
organizowanych przez biblioteki, wydawnictwa, 

księgarnie i instytucje kultury.



Wszystkim rodzicom polecamy akcję Fundacji 
Powszechnego Czytania #TerazCzasNaCzytanie”.

Zachęcamy do celebrowania tego pięknego święta 
z książką w dłoni, e-book’iem lub audiobook’iem. 



„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. 



UNESCO będzie dzielić się cytatami, wierszami 
i wiadomościami, aby symbolizować potęgę 
książek i zachęcać do czytania w jak największym 
stopniu. 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. 



W takich okolicznościach zapraszamy uczniów, 
nauczycieli, czytelników z całego świata, a także 
branżę książkową i biblioteki do wyrażenia 
zamiłowania do czytania. Zachęcamy do dzielenia się 
informacjami z innymi poprzez FACEBOOK 
#StayAtHome  i #WorldBookDay.”

Źródło cytatu: https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday
Źródło tłumaczenia: http://www.pik.org.pl/komunikaty/813/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-2020

https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday
http://www.pik.org.pl/komunikaty/813/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-2020


Prawa autorskie i ich ochrona 
– rys historyczny



Pierwszym krajem, który wprowadził 
ochronę praw autorskich była Anglia.

„Statut Królowej Anny” z roku 1709 przyznawał 
autorom (na określony okres czasu)

prawa własności do ich drukowanych utworów.



Pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie praw 
autorskich dzieł literackich i artystycznych została 

podpisana 9 września 1886 r. w Bernie (Szwajcaria).

Następnie kilkakrotnie była zmieniana i uzupełniana.



W roku 1952 została zwołana do Genewy 
Międzynarodowa Konferencja ds. Praw Autorskich. 

Uchwalono Powszechną Konwencję ds. Copyright
i powołano Międzynarodowy Komitet Praw Autorskich.

Konwencja genewska weszła w życie 
16 września 1956 roku.



Polska przystąpiła do konwencji o przestrzeganiu praw 
autorskich w roku 1976.

Odtąd na polskich książkach, filmach, płytach i innych 
wydawnictwach umieszczany jest znak 

zastrzeżenia praw autorskich – copyright.



Źródła:
● https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday
● http://www.pik.org.pl/komunikaty/813/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-2

020
● https://en.unesco.org/world-book-capital-city-2020
● https://wydawca.com.pl/2019/10/16/tbilisi-swiatowa-stolica-ksiazki-w-2021/
● https://wydawca.com.pl/2020/04/20/swiatowe-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-lis

t-pik/
● https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
● https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-aut

orskim/prawa_autorskie

https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday
http://www.pik.org.pl/komunikaty/813/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-2020
http://www.pik.org.pl/komunikaty/813/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-2020
https://en.unesco.org/world-book-capital-city-2020
https://wydawca.com.pl/2019/10/16/tbilisi-swiatowa-stolica-ksiazki-w-2021/
https://wydawca.com.pl/2020/04/20/swiatowe-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-list-pik/
https://wydawca.com.pl/2020/04/20/swiatowe-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-list-pik/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim/prawa_autorskie
https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim/prawa_autorskie


Dziękujemy za uwagę!


