


• 23 април е обявен за 

Световен ден на  книгата  и 

авторското право от 

ЮНЕСКО. Този ден за пръв 

път се чества през 1995 г.

• Идеята на този празник е да 

се насърчи четенето, 

защитата на 

интелектуалната 

собственост, издателската 

дейност, авторското право.



23 април е избран за празник на 

книгата поради свота символика 

за световната литература. На 

тази дата през 1616 г. са 

починали Шекспир и Сервантес.



• Генералната конференция на ЮНЕСКО взима решение на този ден в 

целия свят да отдаде дължимото внимание на авторите и на книгите 

им.

• Идеята е да се насърчат всички да зачитат авторското право, а и по 

специално младите хора, които да открият удоволствието от четенето, 

както и да се признае приносът на авторите, които спомагат за 

социално-културния прогрес на човечеството.



• Удоволствие прави 

инициативата във Фейсбук, 

предложена от водещи 

блогъри за колективно 

четене на книги по повод 

на празника.

• Споделянето на 

удоволствието от четенето 

спомага за подкрепата на 

авторското правo.



• В рамките на Световния ден на книгата напоследък все по-често 

се засягат електронните книги, авторското право в дигиталната 

ера и в дигиталната библиотека.

• На преден план се открояват и няколко символични „битки” -

електронната книга срещу класическия хартиен носител, 

свободното споделяне на информация и защитата на авторското 

право, отдаване почита към преводачите и другите специалисти, 

които оформят крайния продукт и анонимността на социалните 

мрежи и интернет.





Идеята за Световния ден 

на книгата от Каталуния, 

където на 23 април, денят 

на св. Георги 

Победоносец, има 

традиция да се подарява 

книга.



• В Англия и Ирландия 

Световният ден на книгата е 

благотворително събитие, 

което се провежда ежегодно 

през първият четвъртък на 

март.

• При тях годишният празник на 

23 април е “Световна нощ на 

книгата”, събитие, 

организирано от независима 

благотворителна организация 

“The Reading Agency”



В Кенсингтън, 

Мериленд, 

Международният 

ден на книгата се 

отбелязва с уличен 

фестивал в 

неделята, която се 

намира най-близо 

до 26 април.



Цитати за Световния ден на книгата и авторското 

право

• Книгите са фарове, издигнати в голямото море на времето. - Едуин 

Пърси Уипъл

• Книгите са най-тихите и постоянни приятели; те са най-достъпните и най-

мъдрите съветници и най-търпеливите от учителите. - Чарлз Уилям 

Елиът

• Къща без книги е като стая без прозорци. - Хайнрих Ман

• Винаги съм си представял, че Раят ще бъде един вид библиотека. -

Хорхе Луис Борхес

• Роден съм със списък за четене, който никога няма да завърша. - Мод 

Кейси



Интересни факти

 Всяка секунда се продават 57 книги. за един ден ще ви трябват 125

километрови рафтове за книги, за да съхраните това количество 

книги.

 Чудовището НЕ е Франкенщайн, то нямаше име. Франкенщайн е 

ученият, който създаде чудовището.

 Библиотека в Чарлстън, Южна Каролина, отвори врати през 1698 г., 

което я прави първата публична библиотека в Америка.

 През 2012 г. 998 души в Сидни, Австралия, поставиха рекорд за най-

много хора, балансиращи книги на главата си





Заради коронавърусът всичките 

мероприятия по случай Световния ден 

на книгата са отложени, затова 

ЮНЕСКО призовава хората да 

ограничават времето си прекарано 

навън и вместо това да използват това 

време за четене на книги, защото 

силата на книгите трябва да се 

използва за борба с изолацията, за 

укрепване на връзките между хората, 

разширяване на кръгозора ни, като 

същевременно стимулира ума и 

творчеството ни.




