
Будь в тренді! Читай українське! 

(23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права) 

У квітні 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала 

Всесвітній день книги і авторського права, який щорічно відзначається з 

1996 року. Це данина поваги до книг та авторів.  Головна мета свята – 

звернути увагу державних органів і 

читачів до книг як джерела отримання 

знань, мати доступ до духовних і 

матеріальних цінностей, розуміння краси 

і творчих досягнень людини. Адже книги 

– це вікно у світ культурного розмаїття, 

це міст, що з'єднує різні цивілізації у часі 

й просторі.  

ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її 

символічність для світової літератури. 

Причиною вибору саме цієї дати послужило 

те, що багато відомих письменників 

народились або померли 23 квітня. 

Наприклад, М. Сервантес, В. Шекспір, Л. Вега, М. Дрюон, М. Валеджо, В. 

Набоков…  Сьогодні Всесвітній день книги святкують у 190 країнах світу. 

Символічно,  день  23 квітня  також  був  обраний   завдяки   традиції 

святкування Дня  книги  у  Каталонії,   де у День  Святого  Георга  дарували   

троянду  за  кожну  куплену книжку. Цього  дня  також  прийнято   було   

дарувати книгу близьким людям, тим, кого любиш. 

       Щодо авторського права - це один із засобів охорони інтелектуальної 

власності людини, набір прав, наданих авторам оригінальних творів. 

Інтелектуальна власність охоплює всі творіння людського розуму.  Авторське 

право захищає не ідеї або факти, а спосіб їх вираження: письмові, музичні, 

живописні, драматичні, хореографічні твори, фільми та мультимедійні продукти, 

комп'ютерні програми. Знаком того, що той чи інший оригінальний твір 

охороняється авторським правом, служить символ ©.  За ним, зазвичай, 

вказується  ім'я  власника авторського права та рік створення твору. 

Звичайно, розвиток інформаційних технологій призвів до створення нових 

джерел інформації. Працюючи за комп’ютером, легше шукати пояснення на 

сайтах Інтернету, ніж шукати довідник і довго гортати його сторінки. Але все, що 

ми знаходимо в Інтернеті, раніше було написано в книгах, і основна інформація 

людству до сих пір передається письмовими джерелами 

 Український народ завжди цінував книгу.  

          Першим бібліофілом вважають київського князя Ярослава Мудрого, який 

славився  великою  любов’ю до книжок і збирав їх.  Доставлені з Болгарії та 

Греції книжки при княжому дворі перекладали й переписували. Книголюбами 

були і сини Ярослава Мудрого Святослав і Всеволод, онук Володимир Мономах і 

правнук Роман Смоленський. 

Першу відому бібліотеку, точніше – книгосховище, заснував у Києві при 

Софійському соборі князь Ярослав Мудрий. Книгозбірня налічувала понад 950 



томів. А найдавніша бібліотека, котра діє донині, – це наукова бібліотека 

Львівського університету, заснована 1603 р.  Основу книгозбірні становлять 

видання, вік яких починається з  XIV сторіччя. У Києві та 

Львові відкрито музеї книги і друкарства. 

Отже, у  Всесвітній день книги і авторського 

права бажаємо  всім шанувальникам книги нових 

відкриттів,  реалізації  творчих  задумів  та  

натхнення! 

 

 

 

                                                   Підготувала Руслана Ониськів 

                                                   провідний бібліограф 


