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ŚWIATOWYDZIEŃ KSIĄŻKI 

 I PRAW AUTORSKICH 

Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z 

Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to 

ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, 

urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa  de la Vegi. 

Zgodnie z tradycją katalońską 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. 

"Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją" - 
podkreśla w tegorocznym przesłaniu UNESCO. Na ten dzień prawie 
każde większe miasto w Polsce zaplanowało ciekawe wydarzenie. Ale 
obecna sytuacja pokrzyżowała wszystkie plany. Przeczytałam w siecci, 
że w roku 2019 po raz pierwszy od wielu lat odnotowano brak spadku 
czytelnictwa w Polsce! Książka więc wraca do łask.  
W tym roku świętowanie przeniosło się do internetu. Epidemia 
koronawirusa i związane z tym ograniczenia sprawiły, że życie literackie 
przeniosło się do mediów społecznościowych. Odbywają się tam 
premiery książek, spotkania autorskie, rozmowy o literaturze.  
 
Działają grupy literackie i blogerzy. Na przykład portal Granice.pl 
przygotował akcję #ksiazkanakryzys, w której ramach internauci, 
czytelnicy i autorzy dzielą się w mediach społecznościowych wrażeniami 
z przeczytanych książek, polecają sobie ciekawe tytuły, rozmawiają o 
nowościach literackich. Na stronie www.ksiazkanakryzys.pl można 
znaleźć listę zarekomendowanych przez internautów książek, 
kalendarium nadchodzących spotkań autorskich, a także linki do nagrań 
spotkań, które już się odbyły. 
 
NA CZYM SŁUCHACIE KSIĄŻEK? 
Jak wynika z rozmów z Wami to jednak w naszym środowisku czyta się 
dużo. To nie jest ważne czy czytamy słuchając, dotykając czy docieramy 
do treści zwykłego druku przy pomocy lupy lub wodząc nosem po 
kartkach wybranej lektury. 
A swoją drogą, lubicie zapach druku? Ja bardzo. Nie często już teraz 
czytam zwykłe drukowane książki, ale bardzo to lubię. 



Wracając do słuchania. Z ankiety przeprowadzonej e-mailowo 
dowiedziałam się, że dostęp do książek w wersji audio jest 
zróżnicowany. Wybieracie różne urządzenia, ale bez przewagi jednego 
konkretnego sprzętu. Wymieniacie w czołówce Czytaka i Oriona, a 
potem telefon.  
Polski Związek Niewidomych w Poznaniu stara się pozyskać środki na 
urządzenia do słuchania książek. Chciałam się dowiedzieć jaki zakup 
będzie najbardziej trafny. 
Do  książek w wersji audio mamy dostęp z pewnym opóźnieniem. Nigdy 
nie ukazują się one wraz z premierą książki drukowanej. Ale i tak dobrze, 
że nowości się pojawiają. Zapewne znacie więcej niż ja źródeł 
pozyskiwania książek. Ja chciałam jednak przypomnieć Wam o 
przepastnych zasobach  Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego. Zarejestrowanym użytkownikom miejsce to daje wiele 
możliwości. Już kiedyś szczegółowo omawiałam procedurę rejestracji. 
Poniżej odsyłam do strony internetowej 
https://www.gbpizs.gov.pl/ 
 
Ciekawa jestem czym kierujecie się przy wyborze książek. Czy jest to 
modny autor, polecenie znajomego czy zasłyszana recenzja? 
Porozmawiamy o tym na najbliższym spotkaniu … 
 
 
 
WYZWANIE - PRZECZYTAJMY BALLADYNĘ ! 
Balladyna została wybrana lekturą Narodowego Czytania w 2020 
roku. 
Napisana w 1834 roku w Genewie „Balladyna” to tragedia w pięciu 
aktach, będąca opowieścią o żądzy władzy i o dorastaniu do roli 
zbrodniarza. Słowacki chciał stworzyć dramat historyczny, który 
nawiązywałby do legendarnych dziejów Polski, wykorzystując motywy 
fantastyczne i elementy wierzeń ludowych. Jak przyznawał się w listach 
do matki, działał pod wpływem Szekspira, częściowo świadomym, 
częściowo nieświadomym. 
Jeżeli ktoś może, polecam do obejrzenia rękopis „Balladyny”, który jest 
dostępny w 
bibliotece cyfrowej Polona. 
 
Ogłaszam więc nabór chętnych do czytania, które zostanie nagrane. 
Wybrane fragmenty zostaną nagrane – póki co wszystko wskazuje 
na to, że w warunkach domowych. I sklejone w całość. 
Osoby, chętne mogą czytać jak im wygodnie, w każdy dostępny dla 
siebie sposób. 

https://www.gbpizs.gov.pl/
https://polona.pl/item/balladina-tragedya-w-5-aktach,ODY4MzM5/0/#item


Na zgłoszenia czekam do 3.05.2020: 
Tel. 519-514-184 
orzeszkopzn@interia.eu 
klubmlodych@interia.eu 
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