
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – ciekawostki!

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona w ponad 100 krajach na
całym świecie! To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, Czytelników i czytelnictwa.
W Hiszpanii Dzień Książki to od 1930 roku oficjalne święto, a od 1964 roku obchodzi się je we
wszystkich  krajach  hiszpańskojęzycznych.  Święto  książek  skojarzone  zostało  ze  śmiercią  lub
narodzinami wielkich artystów literackich: Cervantesa, Szekspira, de la Vegi, Druona, Nabokova.
23 kwietnia świętuje się w Katalonii bardzo uroczyście. To dzień jej patrona – Świętego Jerzego.
Zgodnie z tradycją tego dnia wręczano kobietom czerwone róże – symbol krwi smoka, którego
pokonał Święty Jerzy. Z czasem kobiety też zaczęły dawać podarunki i były to właśnie książki.

W 1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a stało się to na
wniosek rządu Hiszpanii.

Światowy Hymn Książki 

Ta inicjatywa to pomysł na połączenie Czytelników z całego świata, tak aby ani język ani kultura
nie były barierą utrudniającą wspólne działanie. Hymn ma znaczenie symboliczne i jest złożeniem
hołdu książce. 

Tekst hymnu, to wiersz „Włosek poety” autorstwa Tadeusza Różewicza. Autor muzyki to Jan Kanty
Pawluśkiewicz, polski kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Tekst utworu przetłumaczono na
kilkadziesiąt języków.

https://www.youtube.com/watch?v=BCjRDBt3Gok&feature=youtu.be

Premiera Światowego Hymnu Książki odbyła się w 2016 roku we Wrocławiu i była zakończeniem
roku Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki. 

Światowa Stolica  Książki  to  tytuł,  który  co  roku  przyznaje  UNESCO.  Jest  to  wyróżnienie  dla
miasta, które ma najlepszy program upowszechniający czytelnictwo i promujący książki.

23 kwietnia to nie tylko święto książek i czytelnictwa, ale też, jak sama nazwa wskazuje,  dzień
praw autorskich. Zarówno pisarze, jak i wydawcy wiedzą, że bez nich rynek książki pewnie by nie
istniał.

Co  to  jest  prawo  autorskie? Zgodnie  z  definicją  słownikową  to  „przepisy  prawne  określające
uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”.  Obecnie
prawa autorskiego  nie  można  utracić,  chyba  że  właściciel  dzieła  dobrowolnie  zrzeknie  się  go.
Większość utworów „z urzędu” jest chroniona prawami autorskimi od momentu powstania.



Poniżej  znajduje  się  link  pod  którym  można  znaleźć  5  kart  pracy  z  okazji  Dnia  książki  (dla
młodszych dzieci)

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/04/dzień-książki-karty.pdf
 

A tutaj kilka piosenek o książkach:

https://youtu.be/ayIf2itL6e0https:/

https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw

https://www.youtube.com/watch?v=c3d8KIDuR-I

KONKURS!

Dla chętnych uczniów ogłaszamy konkurs. Przebierzcie się za ulubioną postać książkową, zróbcie
zdjęcie i prześlijcie na adres wiewiora_marta@interia.eu
Po powrocie  do  szkoły  zrobimy  wystawkę  Waszych  zdjęć  i  nagrodzimy  najlepiej  przebranych
uczniów!


