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Szanowni Państwo, 

czy wiecie, że w maju przypadają najważniejsze czytelnicze święta? Poświęcamy im 5. numer nasze-

go Newslettera. Co to za święta? Jaka jest ich historia i tradycja? Jak są obchodzone? Tego dowie-

cie  się Państwo z przygotowanego przez nas artykułu. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

MAJ—MIESIĄCEM CZYTELNICTWA 

Maj to miesiąc poświęcony czytelnic-

twu. To wówczas przypadają Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich i Ogólnopolski Dzień 

Bibliotekarza, który rozpoczyna Tydzień Biblio-

tek oraz organizowane są Warszawskie Targi 

Książki – największe międzynarodowe wyda-

rzenie branży księgarskiej w Polsce.  

 

Książka towarzyszy człowiekowi od wielu 

wieków, jest symbolem mądrości i inteligencji. 

Marek Tuliusz Cyceron twierdził, że „…czytanie 

rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter 

starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, 

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach". 

Niestety, w obecnych czasach książki nie mają 

tak dużego znaczenia, jak dawniej, albowiem 

społeczeństwo korzysta z Internetu, gdzie infor-

macje są łatwiej dostępne. Młodzi ludzie uważa-

ją, że literatura jest ciężka, a biblioteka to prze-

żytek, dlatego nie sięgają po książki zbyt często. 

Jednak tradycyjna, papierowa forma książki - jak 

twierdzą jej zwolennicy - ma swoją „duszę”. 

Pachnie świeżą farbą drukarską, a przewracanie 

stronic podczas czytania ma swój urok. Książka 

pełni też wiele funkcji społecznych. Odgrywa 

ogromną rolę w dziedzinie kultury. Jest środ-

kiem w komunikacji, utrwaleniem na papierze 

myśli ludzkiej oraz niezastąpionym źródłem wie-

dzy o świecie. Czytanie książek kształtuje 

i wzbogaca słownictwo oraz sprawność języko-

wą. Wpływa na rozwój myślenia oraz precyzyj-

ność wyrażania myśli i uczuć. Oto kilka ważniej-

szych świąt, które przypominają nam, jak książki 

mogą dopełniać i urozmaicić naszą egzystencję. 

 

 

to, ustanowione w 1995 roku przez UNESCO, 

doroczne święto, mające na celu promocję czy-

telnictwa, edytorstwa i ochrony własności inte-

lektualnej. Dzień ten jest okazją do zwrócenia 

uwagi na to, że każdy powinien mieć dostęp 

do  książek. Nie tylko dlatego, że jest to nasze  



dziedzictwo kulturowe, ale także ze względu 

na aspekt edukacyjny. Dla nas jest to oczywiste, 

jednak w niektórych krajach afrykańskich, arab-

skich, czy Indiach i Pakistanie są regiony, 

gdzie książki to luksus, a dzieci nie mają możli-

wości kształcenia się. 

Data obchodów Światowego Dnia Książki 

i Praw Autorskich nie jest przypadkowa. Idea 

ustanowienia święta narodziła się w 1926 roku 

w Katalonii. Pomysłodawcą zorganizowania Dnia 

Książki i Praw Autorskich był Vicente Clavel An-

drés - wydawca z Walencji. Zgodnie z tradycją 

23 kwietnia, w dzień patrona Katalonii, kobiety 

otrzymywały od mężczyzn czerwoną różę, sym-

bolizującą krew smoka, którego według legendy 

pokonał św. Jerzy. Z czasem panie zaczęły od-

wzajemniać się panom podarkami w formie 

książek. Fakt ten wykorzystał Andrés, który zai-

nicjował obchody Dnia Książki. 23 kwietnia jest 

też m.in. rocznicą urodzin Williama Shakespea-

re’a i Maurice’a Druona oraz śmierci Miguela de 

Cervantesa. 

 

Jan Paweł II pisał: „Biblioteka jest instytu-

cją, która całym swoim istnieniem świadczy 

o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą 

piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój 

zmysł twórczy…”, podkreślając tym rolę i znacze-

nie bibliotek w rozwoju czytelnictwa. 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza 

i Bibliotek jest corocznym podsumowaniem 

pracy bibliotekarzy. To okazja do przedstawienia 

dokonań środowiska bibliotekarskiego i podkre-

ślenia jego roli w budowaniu dziedzictwa kultu-

rowego. Święto po raz pierwszy obchodzono 

w  1985 roku, przy udziale Okręgowego Sto-

warzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP)

we Wrocławiu. 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza 

i Bibliotek rozpoczyna Tydzień Bibliotek - pro-

gram promocyjny, który ma na celu podkreśla-

nie roli czytania, a przez to także roli bibliotek 

w poprawie jakości życia i edukacji. Przedsię-

wzięcie angażuje wszystkie rodzaje bibliotek, 

centra kultury, placówki oświatowe, wydawnic-

twa, media, a także władze lokalne.  

 

Wspominając o świętach związanych 

z popularyzacją książki i czytelnictwa należy 

również wymienić Warszawskie Targi Książki 

(WTK). To międzynarodowe spotkanie wydaw-

ców, księgarzy, dystrybutorów literatury i miło-

śników słowa pisanego, odbywające się cyklicz-

nie w maju. Pierwsza edycja targów miała miej-

sce w 2010 roku w Pałacu Kultury i Nauki. 

Od 2013 r. impreza odbywa się na PGE Narodo-

wym w Warszawie. Tegoroczne 10. spotkanie 

zaplanowane było na 22 - 26 maja. 

Warszawskie Targi Książki to możliwość 

spotkania artystów z całego świata. Wiele de-

bat, konferencji, warsztatów, konkursów bran-

żowych i wystaw.  

W związku z przypadającą rocznicą stule-

cia nawiązania rumuńsko-polskich relacji dyplo-

matycznych (1919-2019) i prezydencji w Radzie 

Europejskiej, Rumunia - jako gość honorowy 

WTK - zaprezentowała swoją literaturę oraz bo-

gactwo kultury kraju. Z polskimi czytelnikami 

spotkali się rumuńscy pisarze, m. in. Varujan 

Vosganian, laureat nagrody „Angelus” 2016 

za „Księgę szeptów” oraz Adrian Cioroianu, au-

tor „Pięknej opowieści o historii Rumunów”. 

Nie zabrakło premier książek, projekcji filmów 

dokumentalnych i fabularnych, wystaw 

oraz warsztatów artystycznych i pokazów fil-

mów animowanych dla najmłodszych. 

Podczas Warszawskich Targów Książki 

czytelnicy mieli także okazję uczestniczenia 

w  stałych elementach imprezy - takich jak: Targi 

Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, 

Festiwal Komiksowa Warszawa, Festiwal Litera-

tury dla Dzieci, czy Dzień Reportażu z Nagrodą 

im. Ryszarda Kapuścińskiego. Pojawiły się tak-

że  strefy tematyczne: kryminalna, fantastyki 



PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA 

 Analizy artykułów z czasopism angielsko-,    

francusko- i niemieckojęzycznych publikowane         

są w formie elektronicznej na stronie interneto-

wej  Biblioteki, w zakładce „GBPiZS - Nasze         

publikacje - PiPS”. Zakładki określające język, 

pozwalają Państwu dotrzeć  do listy tytułów 

czasopism w danym języku  i analiz artykułów, 

które w ramach danego tytułu są sukcesywnie 

zamieszczane. Podział na miesiące pozwala               

Państwu śledzić dodawane na bieżąco analizy, 

bez potrzeby wyszukiwania ich poprzez tytuł 

czasopisma. 

 

 Mamy nadzieję, że forma ta zapewni             

Państwu szybsze dotarcie do interesujących ar-

tykułów z zagranicznej prasy branżowej, prenu-

merowanej przez naszą Bibliotekę. 

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI 

 Informujemy, że od stycznia 2018 r. wy-

brane  pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora 

Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem 

społecznym publikowane są w formie elektro-

nicznej  na naszej stronie w zakładce „ZBIORY - 

Bazy  danych”.                                                              

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ. 

 Bibliografia wydawana cyklicznie jako 

tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych ar-

tykułów z czasopism polskich. Dzięki temu 

opracowaniu mogą Państwo zorientować się, 

jakie tematy są aktualnie poruszane na łamach 

polskich czasopism z dziedziny rodziny, pracy            

i zabezpieczenia społecznego.                                 

=>  więcej  

GBPiZS  

ul. Limanowskiego 23  

02-943 Warszawa 

tel. 22 642 04 73 

WYKAZ NABYTKÓW 

 - comiesięczny komunikat Biblioteki. Pre-

zentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gro-

madzone w ramach zakupów, wymiany i darów.         

=> więcej  

i kultury górskiej.  

Dla miłośników literatury kryminalnej 

zainaugurowano nowy projekt - Festiwal 

„Kryminalna Warszawa”. Przedstawiciele tego 

gatunku - Mariusz Czubaj, Katarzyna Puzyńska, 

Marta Guzowska, Joanna Jodełka i Zygmunt Mi-

łoszewski - wzięli udział w spotkaniach z czytel-

nikami, prelekcjach i warsztatach. 

W ramach Warszawskiego Festiwalu 

Popkultury Meet Point, wielowątkowego wyda-

rzenia skierowanego przede wszystkim do mło-

dzieży, na Warszawskie Targi Książki zaproszeni 

zostali nie tylko autorzy powieści fantastycz-

nych, ale również youtuberzy, influencerzy, 

gwiazdy esportu i twórcy komiksów. Na odwie-

dzających czekały strefy free2play, konkursy 

z  nagrodami oraz turnieje esportowe.  

 

A kolejne targi książki i majowe święto-

wanie – już za rok!  

http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-angielski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-francuski-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/pips/2019-2/j-niemiecki-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/dziennik-ustaw/2019/1-200
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/monitor-polski/2019/1-200
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/monitor-polski/2019/1-200
http://gbpizs.gov.pl/index.php/nasze-publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2019/21-30-2019/21-2019
http://gbpizs.gov.pl/index.php/zbiory/ksiazki/nabytki-2019/kwiecien-2019

