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Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień 
urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu 
rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. 

Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych 
Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. 
Polska była organizatorem w 1979 roku. 

W Czechach, które w 2007 roku były organizatorem „Dnia Książki dla Dzieci”, narodziła się akcja 
nazwana „Nocą z Andersenem”. Dzieci spędzają tę noc w bibliotekach czytając i słuchając bajki. 

W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona za 
zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Ma 

na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_du%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Izba_ds._Ksi%C4%85%C5%BCek_dla_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Izba_ds._Ksi%C4%85%C5%BCek_dla_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82a_Polska_czyta_dzieciom
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień 

Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, 

edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz 

pierwszy obchodzono 

*** 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została 
jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87_intelektualna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
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Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę 
śmierci Szekspira podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – 
według gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych 
wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa 
Pla i Manuela Mejía Vallejo. W Wielkiej Brytanii i Irlandii Światowy Dzień Książki wyjątkowo 
obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, tak aby święto to wypadało w trakcie semestru 
szkolnego. 

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca 
z Walencji, Vicente Clavel Andrés. Z początku planowano związać je z datą 7 października, 
domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, 
ostatecznie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym od roku 
1930, a od 1964 – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. 

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona –
 Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety 
czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później 
kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. 

UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto 
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. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Szekspir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Druon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halld%C3%B3r_Kiljan_Laxness
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
https://pl.wikipedia.org/wiki/Josep_Pla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Josep_Pla
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Mej%C3%ADa_Vallejo&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Jerzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Stolica_Ksi%C4%85%C5%BCki
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Światowa Stolica Książki – tytuł przyznawany co roku przez UNESCO jako 

wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu promującego książki i 
czytelnictwo. 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, od którego wywodzi się Światowa Stolica Książki, jest 
obchodzony co roku od 23 kwietnia 1995, a od roku 2001 oficjalnie wyznacza pierwszy dzień 
kadencji danego miasta jako Światowej Stolicy Książki. 

 

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

Do komisji przyznającej tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO zaprosiło przedstawicieli z 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i 
Instytucji Bibliotekarskich oraz Międzynarodowej Federacji Sprzedawców Książek. Uwzględnienie 
tych instytucji zapewnia, że wszystkie trzy największe grupy w branży księgarskiej mają wpływ na 
wybór Światowej Stolicy Książki. 

Oprócz programu Światowej Stolicy Książki, UNESCO organizuje również inne inicjatywy 
promujące literaturę takie jak Miasto Literatury, które działa w ramach Sieci Kreatywnych Miast 
UNESCO 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Ksi%C4%85%C5%BCki_i_Praw_Autorskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Ksi%C4%85%C5%BCki_i_Praw_Autorskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Lista miast które otrzymały tytuł Światowej Stolicy Książki: 

 

Rok Miasto Państwo 

2001 Madryt  Hiszpania  

2002 Aleksandria  Egipt  

2003 Nowe Delhi Indie 

2004 Antwerpia[3]
 Belgia  

2005 Montreal[4]
 Kanada 

2006 Turyn[5]
 Włochy 

2007 Bogotá[6]
 Kolumbia 

2008 Amsterdam[7]
 Holandia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Delhi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antwerpia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antwerpia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
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2009 Bejrut[8]
 Liban 

2010 Lublana[9]
 Słowenia  

2011 Buenos Aires[10]
 Argentyna  

2012 Erywań[11]
 Armenia 

2013 Bangkok[12]
 Tajlandia 

2014 Port Harcourt[13]
 Nigeria  

2015 Incheon[14]
 Korea Południowa  

2016 Wrocław[15]
 Polska 

2017 Konakry[16]
 Gwinea  

2018 Ateny[17]
 Grecja 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bejrut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bejrut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liban
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublana
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erywa%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erywa%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Harcourt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Harcourt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Incheon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Incheon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konakry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konakry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwinea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
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2019 Szardża[18]
 Zjednoczone Emiraty Arabskie 

2020 Kuala Lumpur[19]
 Malezja  

 

 

Wrocław Światowa Stolicą Książki  

24 czerwca 2014, podczas spotkania w Paryżu, komisja UNESCO zdecydowała że tytuł 
Światowej Stolicy Książki w roku 2016 nosić będzie Wrocław. Komisja, na czele z Iriną 
Bokovą, wybrała Wrocław ze względu na złożony przez miasto program promocji 
czytelnictwa, który zakłada pracę na poziomie lokalnym, regionalnym jak i 
międzynarodowym. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które uzyskało ten 
tytuł UNESCO. 

Kadencja Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki rozpoczęła się 23 kwietnia 2016 roku i 
trwała dokładnie rok. W tym samym czasie miasto pełniło również rolę Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016

[15]
. 

Pozostali kandydaci którzy ubiegali się o tytuł Światowej Stolicy Książki 
to Brasilia w Brazylii, Montilla w Hiszpanii oraz Szardża w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szard%C5%BCa_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szard%C5%BCa_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Stolica_Kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Stolica_Kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Stolica_Ksi%C4%85%C5%BCki#cite_note-unesco.org-15
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montilla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szard%C5%BCa_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie

