
23 квітня  - Всесвітній день книги і авторського права 

 

Читайте! Читайте! Читайте! 

Читайте не поспішаючи, щоб не втратити 

жодної краплі змісту книги. 

Читайте! Нехай не буде жодного дня, 

коли б ви не прочитали хоча б однієї 

сторінки з нової книги! 

К. Паустовський 

 

 

У квітні 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день 

книги і авторського права, який щорічно відзначається з 1996 року. Головна мета свята – 

привернути увагу до книги як джерела отримання знань, доступу до духовних і 

матеріальних цінностей, розуміння краси і творчих досягнень людини. Адже книги – це 

вікно у світ культурного розмаїття, це міст, що з'єднує різні цивілізації у часі й просторі. 

ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. 

Причиною вибору саме цієї дати послужило те, що багато відомих письменників 

народились або померли 23 квітня. Наприклад, М. Сервантес, В. Шекспір, Л. Вега, М. 

Дрюон, М. Валеджо, В. Набоков. Сьогодні Всесвітній день книги святкують у 190 країнах 

світу. 

Символічно день 23 квітня також був обраний завдяки традиції святкування Дня 

книги у Каталонії, де у День Святого Георга дарували троянду за кожну куплену книжку. 

В усьому світі цього дня купують, дарують, читають книжки. До речі, на батьківщині 

Сервантеса цю дату святкують конкурсом – безперервним читанням «Дон Кіхота». Читці 

змінюють один одного протягом 48 годин. 

Кожного року за ініціативою ЮНЕСКО обирається Всесвітня столиця книги. 

Такими вже були Мадрид, Александрія, Нью-Делі, Антверпен, Монреаль, Турин, Богота, 

Амстердам, Бейрут, Любляна, Буенос-Айрес, Єреван. Вибір книжкових столиць – частина 

зусиль ЮНЕСКО з популяризації книг і читання. 

Книга на сучасному етапі розвитку цивілізації залишається одним із 

найефективніших інструментів передачі інформації з усіх сфер людської діяльності. 

Писемність завжди була головним чинником у культурі кожного народу, відігравала 

провідну роль у його духовному розвитку, тісно поєднувала покоління. У світі багатого 

культурного різноманіття, саме книга є певним вікном у просторі і часі, що відкриває 

перед нами різні цивілізації і соціальні культури, історичні повороти і неминучий прогрес. 

Книги покликані служити людям, а краса і мудрість, відтворена у друкованих рядках, 

неодмінно має стати на заваді жорстокості, несправедливості й насиллю, врятувати наш 

неповторний світ. 

Щиро вітаємо всіх шанувальників книги, усіх тих, хто шанує й розвиває друковане 

слово, із Всесвітнім днем книги і авторського права! Бажаємо нових відкриттів, реалізації 

творчих задумів та натхнення! Нехай придбана у цей день нова книжка стане її власнику 

справжнім другом і порадником на довгі літа. 

З нагоди свята запрошуємо вас завітати до Музею книги і друкарства України. 

Музей розташований у давній архітектурній пам’ятці Києво-Печерської лаври — будинку 

монастирської друкарні, що діяла безперервно з початку ХVІІ століття до початку XX 

століття (понад 300 років). У Музеї зібрані багаті скарби книжкової культури українського 

народу. Експозиція висвітлює історію вітчизняної книги і книжкової справи від часів 

Київської Русі і до наших днів. У двох виставкових залах Музею періодично 

демонструються художні, книжково-ілюстративні, фотовиставки, а також проводяться 

заходи, присвячені важливим подіям у культурному житті України і зарубіжжя.  

 

http://museum3dtours.com/php/point.php?parent=point&idm=81&l=ua

