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 Święto to wywodzi się z Katalonii. Tam w 1926 roku postanowiono  po raz pierwszy 
zorganizować Dzień Książki. Datę wybrano symbolicznie, bowiem 23 kwietnia 1616 
zmarli Miguel de Cervantes i William Shakespeare. 

W dniu  patrona Katalonii – Świętego Jerzego – zgodnie z tradycją, mężczyźni 
obdarowują  swoje ukochane czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka 
pokonanego przez św. Jerzego, a w zamian otrzymują od nich książki.  
W tym dniu, zarówno w dużych, jak i w małych miastach, ulice wypełniają się stoiskami  
z książkami i różami, zaś w dużych księgarniach pisarze podpisują swoje dzieła.  
 
Od 1995 obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
(Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki). Organizuje je UNESCO w celu 
promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw 
autorskich.  
 

W związku z rosnącym sukcesem Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwszy 
otrzymał Madryt.  

 
Tytuł Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku przez UNESCO jako 

wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu promującego 
książki i czytelnictwo. 
 
A oto miasta – Światowe Stolice Książki: 

 2001 Madryt 
 2002 Aleksandria 
 2003 Nowe Delhi 
 2004 Antwerpia 
 2005 Montreal 
 2006 Turyn 
 2007 Bogota 
 2008 Amsterdam 
 2009 Bejrut 
 2010 Lublana 
 2011 Buenos Aires 
 2012 Erywań 
 2013 Bangkok 
 2014 Port Harcourt 
 2015 Inczon 
 2016 Wrocław 
 2017 Konakry 
 2018 Ateny 
 2019 Szardża 
 2020 Kuala Lumpur 

 
 



A jak my możemy uczcić to święto?  
Oczywiście - czytając ulubioną książkę! 

 
Kiedy jednak przeczytaliśmy już książki z prywatnej biblioteczki po kilka razy, może warto 
pokusić się o wirtualną wycieczkę do miejsc, w których można „wypożyczyć” e-booka lub 
wersję audio (pisałyśmy o tym w poprzednim numerze naszej gazetki). 
Opisy wydawców wskażą nam na pewno coś, co zainteresuje i sprawi, że będziecie chcieli 
poznać całość : ) 
 
 

 
 

Źródło: Pixabay 

Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. Choć 
statystyki nie są pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast papierowej lektury 
wybiera Internet jako podstawowe źródło informacji, bez wątpienia to właśnie czytanie 
książek pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne 
poznanie problemu, poszerza wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu 
roku przeczytać wiele wartościowych książek.  

 

Przedstawiamy 10 korzyści płynących z czytania: 

1. Większy zasób słownictwa  

Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. 
Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego  
w słowa. Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem. 
Warto czytać książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność 
została opanowana do perfekcji. Poza tym dobrze jest zwrócić uwagę na dzieła wybitnych, 
polskich i zagranicznych pisarzy, którzy są prawdziwymi mistrzami we władaniu języka. 
Jednym z bestsellerów jest „Miłość” Ignacego Karpowicza. Piękne zdania, sprytnie 



skonstruowane dialogi i zapierające dech w piersiach opisy to elementy, które z pewnością 
pomogą Wam rozwinąć swój własnych język.  

2. Lepsza pamięć  

Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie 
obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, 
neurony są nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć.  

3. Redukcja stresu  

Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzecie książkę, 
która naprawdę Was zainteresuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie. Książki 
takie, jak poradniki warto czytać rano np. „Jak mniej myśleć?”, „Jak lepiej myśleć?”  
(Ch. Petitcollin). Natomiast wieczorem, przed snem wybierajcie powieści np. „Sztuka 
sięgania gwiazd” (CH. Parenti)  ułatwi Wam to zasypianie.  

4. Pogłębianie wiedzy  

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada 
wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów 
swojego życia — od relacji z rodzeństwem, czy rodzicami, poprzez relacje z innymi,  
po prawdziwą psychologię życia. Warto czytać książki, ponieważ to właśnie lektura sprawia, 
że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny.  

5. Garść inspiracji  

Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia,  
że nie wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może 
zainspirować wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane 
decyzje, aktywności.  

6. Rozwijanie wrażliwości  

Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają,  
3 razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki 
książkom rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić 
się na miejscu drugiego człowieka, a także go zrozumieć.  

7. Zwiększenie zdolności analitycznych  

Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, 
wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie 
zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. W tym przypadku szczególnie polecamy 
klasyki polskich kryminałów takie jak „Chyłka” Remigiusza Mroza czy „Ziarno prawdy” 
Zygmunta Miłoszewskiego. Pamiętajcie, że warto czytać książki już od najmłodszych lat,  
aby zauważyć pozytywny wpływ czytania w dorosłym życiu.  

 



8. Poprawa pisania  

Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki 
uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz 
ortograficznej. To jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą  
z pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.  

9. Kształtowanie osobowości  

Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie,  
co zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy 
wyzwania, rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość. Dzięki książkom czytanym 
od najmłodszych lat, możemy nauczyć się pozytywnych zachowań, które w dorosłym życiu 
mogą ratować z opresji.  

10. Zaangażowanie w życie społeczne  

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję wspierającą sztukę — NEA — 
ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. 
Co więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi, robią to w sposób 
bardziej elokwentny. Przekłada się to na większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu,  
a także podnosi samoocenę.  

(Źródło: livro.pl) 

 
Warto wspomnieć, że już w starożytności istniały biblioteki. I tak np. w bibliotece 

aleksandryjskiej widniały słowa: „Książki to lekarstwo dla umysłu”.  
 
 
 

 
 

Biblioteka Celsusa w Efezie (źródło: Pixabay 
 



Jeśli jednak „prehistoria” nie przekonuje, to może zainspiruje  Was polska poetka,  
Wisława Szymborska, która mawiała, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła”.  

 
 

 
 

(źródło: https://pl.pinterest.com/pin/667729082224254426/) 
 
 
 

Tak więc do dzieła! Zabij koronawirusa! Czytaj Książki! 
 
 
Podrzucamy również kilka linków z ciekawymi pomysłami na świętowanie Dnia Książki 
(Źródło Facebook Forum Bibliotekarzy): 

1. https://wordwall.net/pl/resource/1637849/ksi%c4%85%c5%bckowe-
m%c4%85dro%c5%9bci 

2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217372847615244&set=gm.133995152972
7564&type=3&theater&redirect=false 

3. https://view.genial.ly/5e9c37aab65e370dac7ce380/interactive-image-ciekawostki-
ksiazkowe?fbclid=IwAR3qarMO56qj1sLrpybgc9P11rUG6ECHmi1f9BE6I_DYT8mDtBp
-FuL7I4s 

4. https://view.genial.ly/5e972ffe27cb3a0e108619d3/interactive-image-najpiekniejsze-
biblioteki-
swiata?fbclid=IwAR3WAs6qgg5dTrw0zXhAy91LYRaUshJi_CcM0Kr_wjQvDAcc_Uoy
ct7JtU8 



 

Źródło: Pixabay 

 
Miłego świętowania!  

Redakcja 

 

 


