„Четенето на книги е разговор с най-добрите
умове на отминалите времена, и то разговор, в
който те ни споделят своите най-добри мисли.“
Декарт

 На 23 април честваме

световния ден на книгата
и авторското право.
Денят е избран като
символична почит към
двама от най-големите
колоси на световната
литература.
 На 23 април в една и съща
година (1616) са починали
Мигел де Сервантес и
Уилям Шекспир.
 .

 Любопитен факт е, че

първоначалната идея за
отбелязване на този ден
произхожда от Каталуния.
 През 1926 г. крал Алфонс XIII
подписва декрет за честване на
Ден на испанската книга, за който
след известно обсъждане се
предлага датата на смъртта на
Сервантес.
 И тъй като този ден съвпада с
празника в чест на Свети Георги
Победоносец – покровител на
Каталуния – в Барселона
търговците на книги устройвали
грандиозен панаир на книгата.
 От 1931 година там се появява
обичаят да се подарява роза на
всеки, който си купува книга.

 Години по-късно, на 15 ноември 1995

година, на XXVIII сесия на на
ЮНЕСКО, 23 април е провъзгласен
за Световен ден на книгата и
авторското право.
 С отбелязването на този ден светът
отдава почит на просвещението и
културните традиции, на книгите
като най-важното и значимо
средство за съхранение и
разпространение на знанието.
Както казва английският философ и
писател Франсис
Бейкън: „книгите са кораби на
мисълта, които странстват по
вълните на времето и грижливо
пренасят своя безценен товар
от поколение на поколение.“

 Трудно е да осмислим

огромното значение на
книгите – те ни дават
отговори на много
въпроси, помагат ни да
намерим своите
житейски ориентири,
предлагат ни знание и
мъдри съвети, дават ни
уникалната възможност
да се докоснем до други
светове.

 Целта на Международния

ден на книгата – наред с
инициативи като
буккросинг, „Голямото
четене“, „Малкото голямо
четене“, „Походът на
книгите“, изграждането
на къщички за книги,
създаването на онлайн
медии и много други - е
да насърчи четенето и
книгоиздаването.

 Титлата „Световна столица

на книгата“ се присъжда от
ЮНЕСКО за пръв път през
2001 година на Мадрид и
оттогава всяка година един
световен град получава това
звание заради отдадеността
си на каузата на книгата,
четенето, създаването и
достъпа до книгите – чрез
библиотеки, книжарници,
издателства, образователни
институции и всички
дейности, свързани с това
чудо на човешката
цивилизация.



На 23 април в цял свят се организират
международни четения на
емблематичния роман на Сервантес
„Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла
Манча”.



Международното четене на романа се
организира всяка година от Кръга по
изящни изкуства в Мадрид.



В това тържествено събитие чрез
видеоконферентна връзка любители
на „Дон Кихот” от всички краища на
света изчитат целия роман на Мигел
де Сервантес.



Четенето продължава три дни и в него
се включват изтъкнати представители
от областта на културата и
образованието в цял свят.

 Основната цел на

събитията, свързани с тази
дата, е да се популяризира
четенето и да се поддържа
интересът на децата към
книгите, както и да се
изгради естествена нагласа
към това уникално и
неповторимо преживяване,
което само общуването с
книгата ни дава.
 Тази година за
международна столица на
четенето е избрана
столицата на Грузия –
Тбилиси.

Презентацията е изготвена от
учениците от 11. а клас

