
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to ma na 

celu promocję czytelnictwa i edytorstwa oraz ochrony własności intelektualnej. 23 kwietnia to 

dzień istotny dla światowej literatury ze względu na rocznice śmierci i urodzin wielu pisarzy. 

Tego dnia w 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes i William Szekspir.  

Od 1930 roku Dzień Książki i Praw Autorski obchodzony był w Hiszpanii, od 1964 – we 

wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych, a od 1995 roku na całym świecie. Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich został wpisany na listę międzynarodowych dni i tygodni ONZ. W 

związku z sukcesem tego święta, UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy 

Książki, który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało, był Madryt. 24 

czerwca 2014 tytuł ten otrzymał Wrocław 

 Ciekawostki o książkach… 

 

 3 najbardziej poczytne książki w historii ludzkości to: Biblia, Czerwona książeczka 

Mao Tse-Tunga i seria o Harrym Potterze. 

 Józef Ignacy Kraszewski (żyjący w latach: 1812 – 1887), jest światowym rekordzistą 

w liczbie napisanych książek, napisał ponad 600 powieści. 

 Strony w książkach zaczęto numerować dopiero w XVI wieku, a przecinki w tekstach 

pojawiły się  na przełomie XV I XVI wieku. 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=onz
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=unesco
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=wroc%B3aw


 Pierwsza książka, która została napisana z pomocą maszyny do pisania to „Przygody 

Tomka Sawyera”. 

 Theodore Roosevelt, prezydent USA, był prawdziwym pochłaniaczem książek,  czytał 

jedną książkę dziennie – codziennie. 

 Najdziwniejszą książką świata jest m. in. „Сodex Seraphinianus”. Tytuł ujrzał światło 

dzienne w latach 70. XX wieku. Autor – Włoch Luigi Serafini napisał to dzieło w 

wymyślonym przez siebie języku. Książka jest formą encyklopedii opisującej świat, 

który nie istnieje. 

 

 

 

 Najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają w Indiach. Hindusi poświęcają na czytanie 

średnio ponad 10 godzin tygodniowo. 

 W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać aromat danej 

potrawy, pociera się kartkę nadgarstkiem. 

 Franz Kafka w swoim testamencie nakazał spalenie swoich utworów. Jego wola nie 

została spełniona i dzięki temu możemy czytać takie dzieło jak np: „Proces”. 

 Agatha Christie w swoich książkach często używa medycznej terminologii. Okazuje 

się, że pisarka pracowała w aptece. 

 J.R.R. Tolkien napisał „Władcę pierścieni” na maszynie, używając tylko dwóch 

palców. 

 W Japonii jest specjalne słowo, które określa manię kupowania książek, których nie 

ma zamiaru się przeczytać. To słowo to „tsundoku”. 

https://www.empik.com/trzecia-stachula-magda,p1143130979,ksiazka-p
https://www.empik.com/korona-iii-mk-cherezinska-elzbieta,p1142159968,ksiazka-p


  „Alicja w Karinie Czarów” została zakazana w Chinach, ponieważ cenzurze nie 

spodobały się mówiące zwierzęta. 

 

 

 W 2007 Stephen King został uznany za wandala, gdy „napadł go twórczy szał”  

i zaczął pisać na czym popadnie w trakcie wizyty w księgarni w Australii. 

 Statystycznie, strona, na której czytelniczy najczęściej tracą zainteresowanie 

 i porzucają książkę to strona numer 18. 

 Najczęściej tłumaczonym autorem na świecie jest Agatha Christie. Jej książki 

przetłumaczono na co najmniej 103 języki. 

 Charles Dickens napisał Opowieść wigilijną w sześć tygodni.  

 Najchętniej filmowaną postacią literacką jest  Sherlock Holmes.  

 W Polsce najpopularniejszym źródłem pozyskania książki jest pożyczenie od 

znajomych (34%). 

 57 procent Polaków zakończyła przygodę z literaturą po ukończeniu swojej edukacji. 

 28 procent Polaków przyznaje, że nie ma w domu żadnej książki. 

 68 procent wszystkich sprzedawanych książek jest kupowane przez kobiety. 

 Najwyższy próg czytelnictwa w Europie mają Czechy. Regularnie czyta tam 86 

procent ludności. 

 Najdłużej przetrzymana książka została oddana po 47 latach do biblioteki w Michigan. 

https://www.empik.com/mroczna-wieza-tom-1-roland-king-stephen,p1143392922,ksiazka-p


 

 

Źródło: Wikipedia, Empik, Magazyn Vip, Gazeta.pl 


