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23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i 

Praw Autorskich 
 

Obchodzone na całym świecie święto książki wywodzi się z 
Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. 

W Katalonii tego dnia 

mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę.  

 

 

 



 

W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw 

Autorskich. W Polsce święto obchodzone jest oficjalnie od 2008 r.  

 

W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, obchody święta 

ograniczone są do przestrzeni wirtualnej. Zachęcamy do śledzenia licznych 

inicjatyw proczytelniczych w Internecie organizowanych przez wydawnictwa, 

księgarnie i instytucje kultury. Zapraszamy na  facebookowy fanpage, na którym 

publikowane są nagrania znakomitych współczesnych autorów książek dla 

dzieci, a także na konto na Instagramie, gdzie regularnie przedstawiane są 

książki ze Złotej Listy. 

Proponujemy linki z piosenką i wierszami oraz wykaz propozycji ze Złotej Listy plebiscytu 

Cała Polska Czyta Dzieciom: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU  

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U 

Złota Lista 

Od 6 - 8 lat 

 

https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom/
https://www.instagram.com/calapolskaczytadzieciom/?hl=pl
https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/lista-ksiazek-polecanych-przez-fundacje-abcxxi-cala-polska-czyta-dzieciom/
https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU
https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/5334/


                                           
Był sobie dwa razy baron Lamberto 

Gianni Rodari                                                                              Gwiazda z pierwszego piętra                                  

Barbara Kosmowska 

            

                                       
Łopianowe pole 

Katarzyna Ryrych                                                        Mój kumpel Jeremi       Ewa Martynkien 
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Literatura dla dzieci i młodzieży 

Od 10 lat 

                         
Gorzka czekolada i inne opowiadania o wartościach 

Paweł Beręsewicz 
Wojciech Cesarz 
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Lato na Rodos 

Katarzyna Ryrych                                                        Słoń Birara 

                                                                        Antoni Ferdynand Ossendowski 

 

 
Tam, gdzie zawracają bociany                            Wstydu za grosz! Zuzanna Orlińska 

Joanna Jagiełło 

 

Literatura dla dzieci i młodzieży 

 Od 14 -15 lat 
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Gorzka czekolada, tom 2                                                     

„Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z nudą…” 

Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy szkoły są zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci 

w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z nudą, wzmacniania więzi 

między nami, poszerzania wiedzy, rozbudzania naszej kreatywności. Czytając i obchodząc 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 możemy podróżować dzięki wyobraźni. 

Zachęcamy do czytania i zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich 

czytelników do wspólnego czytania.  

„Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przesyłamy wszystkim Twórcom 

Literatury oraz Ludziom Książki serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z ich ważnej pracy 

oraz wielkiej społecznej misji.” 
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