
 

«Люди, які читають книжки, завжди керуватимуть тими, 

хто дивиться телевізор» 
 

  23 квітня світ відзначає Всесвітній день книги та авторського 

права – свято авторів, видавців, критиків, бібліотекарів, читачів і 

всіх-всіх, хто часом залишається «за лаштунками» книговидання. 

Чому саме 23 квітня і чому так важливо на світовому рівні 

запроваджувати такий день, спробуємо розібратися далі. 

 

Всесвітній день книги та авторського права відзначають 
щорічно, починаючи з 1996 року. Зважаючи на те, що «в історичному 

розумінні книга є найбільш потужним фактором поширення знання і 

найбільш надійним засобом його збереження», День книги 
покликаний наголосити на фундаментальній важливості книжки та її 

незамінності в інформаційному суспільстві. Одна з головних його 

цілей – промоція читання і книговидання, привернення уваги до 
культури писемного слова, а також до питань авторського права і 

захисту інтелектуальної власності. 
  

Вважається, що День книги відзначався ще в першій половині 

XX століття. Ідея його створення належить письменникові й 

редакторові з Валенсії Вісенту Клавелю Андресу. У 1926 році 
іспанський король Альфонс XIII розглянув його пропозицію і 

підписав королівський указ, згідно з яким 7 жовтня (вважалося, що в 

цей день народився Сервантес) запроваджується День іспанської 
книги. У 1930 році День книги в Іспанії перенесли на 23 квітня, коли, 

ймовірно, помер письменник.  
  



Цікаво, що ще з XV століття 23 квітня відзначають День 
Святого Георгія, заступника Каталонії. У Барселоні та Каталонії в цей 

день, також відомий як День троянд і подібний багато в чому до Дня 

Святого Валентина, чоловіки традиційно дарують жінкам троянди, а 
жінки чоловікам – книжки. Щоправда, зараз звичаї змінилися, і 

книжку, на щастя, можуть отримати всі. Чому книжка? Бо саме у цей 

час 1929 року в Барселоні проходив масштабний книжковий ярмарок. 
Це значною мірою вплинуло на запровадження Всесвітнього дня 

книги та авторського права саме 23 квітня. 

 
Одна з традицій Всесвітнього дня книги та авторського права – 

обрання міста, що на рік стане Світовою столицею книги. Ця 

традиція, яка, окрім того, є дієвим способом популяризації книг і 
читання загалом, запроваджена 2001 року. Тоді столицею було 

обрано Мадрид. Щороку ЮНЕСКО спільно з міжнародними 

організаціями, що представляють три напрями книжкової галузі, – 
Міжнародним союзом видавців, Міжнародною федерацією 

книготорговців і Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій – 

обирають Світову столицю книги. Зі свого боку міста зобов’язуються 
всіляко сприяти розвитку книговидання і промоції читання. З 2001 

року світовими книжковими столицями вже побували Александрія, 

Нью-Делі, Антверпен, Монреаль, Боґота, Бейрут, Любляна, Буенос-
Айрес, Єреван, Бангкок, Вроцлав та ін.  
  

Особливістю впровадження такого дня на світовому рівні є 
усвідомлення книжки як потужної зброї у налагодженні миру й 

нівелюванні соціальних проблем: книжка, що втілює творчі 

поривання людини і її прагнення поділитися власними ідеями і 
здобутками зі світом, має сприяти діалогу, взаєморозумінню і 

толерантності. Крім того, ЮНЕСКО в межах Всесвітнього дня книги 

та авторського права виступає за надання рівного доступу до знань та 
підвищення грамотності населення. Ще одним важливим аспектом є 

усвідомлення цінності книжки і її незамінності у поширенні знань і 

формуванні культури, незалежно від форми представлення 
інформації. 
  

Відсвяткуйте цей день, придбавши книжку і підтримавши 

українського видавця або замінивши, наприклад, перегляд телевізора 
на читання. 

 
  Детальніше за посиланням   https://starylev.com.ua/club/blog/vsesvitniy-den-knygy-ta-avtorskogo-prava-

koly-i-navishcho  
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