
 23 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 
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.

„Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a 
ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z 
izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych 
umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 
możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni." 
Za: Polską Izbą Książki. 

O książce w dniu jej święta

"Jak powstaje książka" film z warsztatów Wydawnictwa Dwie Siostry w portalu 
youtube.com.
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
Film "Jak powstaje książka" to efekt pracy uczestników warsztatów animacji poklatkowej w 

Księgarni Dwie Siostry. 
"Pamiętnik Florki" "Kłębek" w Ninatece:   Studio Filmowe Anima-Pol (Łódź) 
2016; cza strwania 11 min.
https://ninateka.pl/film/pamietniki-florki-7 
W przedszkolu Florki pani czyta dzieciom bajki – za każdym razem inne dziecko przynosi swoją

 ulubioną lekturę z domu. Teraz kolej na książkę Florki. Niestety bohaterka zupełnie o tym

 zapomina i zmyśla historię o tym, jak agama kołnierzasta jej wujka Gwidona zjadła jej wszystkie 
książki.  

"Podarta książka" Witold Giersz animacja w Ninatece: scen Andrzej Lach, 
Romualda lach; reż. Witold Giersz; Studio Miniatur Filmowych w Warszawie 1962; 
czas trwania 6,39 min.
https://ninateka.pl/film/podarta-ksiazka-smf
Co może się przyśnić, jeśli przed snem weźmie się do rąk podartą książkę? Jakich przygód przysporzy

 Jackowi fakt, że dwóm rozbójnikom podarł maczugi? Animacja z dużą dozą fantazji i wyobraźni

 pokazuje niezupełnie papierowy świat. Jacka spotyka moc przygód, ale można mieć pewność, że

 następnym razem zastanowi się dwa razy, zanim zacznie drzeć stronice swoich książek.  

http://www.pik.org.pl/komunikaty/813/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-2020
https://ninateka.pl/film/podarta-ksiazka-smf
https://ninateka.pl/filmy?Partner=studio-miniatur-filmowych-w-warszawie
https://ninateka.pl/film/pamietniki-florki-7
https://ninateka.pl/filmy?Partner=studio-filmowe-anima-pol-lodz
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


Dzieje pisma i książki
Fundacja Uniwersytet Dzieci prezentuje w portalu youtube.com film 
"Jak powstało pismo?"
https://www.youtube.com/watch?v=VF0W8PJnHHc&feature=youtu.be
"Jak dawniej robiło się książki?" film Polimaty w portalu youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=UyNis0q67EY

   

https://www.youtube.com/watch?v=UyNis0q67EY
https://www.youtube.com/watch?v=VF0W8PJnHHc&feature=youtu.be

	   

