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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. UNESCO będzie dzielić się cytatami, wierszami i wiadomościami, aby symbolizować 
potęgę książek i zachęcać do czytania w jak największym stopniu. Tworząc poczucie wspólnoty 
poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć                         
i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną. W takich 
okolicznościach zapraszamy uczniów, nauczycieli, czytelników z całego świata, a także branżę 
książkową i biblioteki do wyrażenia zamiłowania do czytania. - napisano w przesłaniu UNESCO 
na tegoroczne święto. 
Wyjątkowe święto dla wszystkich miłośników książek i bibliofilów  obchodzone jest po raz 
25. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowiono w 1995 roku. W związku                     
z sukcesem tego święta, UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, 
który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało, był Madryt.  24 czerwca 
2014 tytuł ten otrzymał Wrocław, a w tym roku jest nią Szardża (Zjednoczone Emiraty 
Arabskie). Tegoroczny Światowy Dzień Książki był wyjątkowy -  z powodu pandemii. 
Epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia sprawiły, że życie literackie 
przeniosło się do mediów społecznościowych. Odbywają się tam premiery książek, 
spotkania autorskie, rozmowy o literaturze. Działają grupy literackie i blogerzy. Na 
przykład portal Granice.pl przygotował akcję #ksiazkanakryzys, w której ramach 
internauci, czytelnicy i autorzy dzielą się w mediach społecznościowych wrażeniami                                   
z przeczytanych książek, polecają sobie ciekawe tytuły, rozmawiają o nowościach 
literackich. Na stronie www.ksiazkanakryzys.pl można znaleźć listę zarekomendowanych 
przez internautów książek, kalendarium nadchodzących spotkań autorskich, a także linki 
do nagrań spotkań, które już się odbyły. Także spotkania "Książki mojego życia", 
organizowane przez sieć księgarń i festiwal Big Book, przyniosły się do sieci  Woblink 
wspiera akcję Czytaj PL. W ramach inicjatywy #PolećDalej można za darmo pobrać 30                
e-booków (w tym dziewięć audiobooków): powieści obyczajowe, prozę, poezję, reportaż, 
opowiadania, a także literaturę dziecięcą. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki badań za ubiegły rok.  Przeczytanie 
przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 39 procent Polaków. To wynik 
lepszy od zeszłorocznego; wpływ miały na niego ekranizacje książek i oparte na nich 
seriale, a także literacka Nagroda Nobla przyznana Oldze Tokarczuk– czytamy                              
w raporcie.  Po raz pierwszy od 8 lat listę autorów najczęściej wymienianych książek 
otwiera aż troje pisarzy współczesnych - Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King. 
Można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost 
deklaracji czytelniczych – podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz 
Makowski.Mamy nadzieję, że badania za ten rok będą bardziej optymistyczne, ponieważ 
przymusowa izolacja niejako zmusiła nas do czytania książek i oby ten nawyk pozostał               
w nas najdłużej. 
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