
 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Witam wszystkich w dniu święta książki. Świat byłby smutny bez słowa pisanego szczególnie 
bez literatury pięknej która zabiera nas w przestrzenie naszej wyobraźni w świat baśni, 
tajemnic. Książki poruszają naszą wrażliwość , pokazują świat naszych marzeń i świat 

realnych wydarzeń. Książka jest naszym przyjacielem na te dobre i złe chwile. W czasach 
pandemii gdy nasza aktywność jest ograniczona jest ona alternatywą dla podróży, kontaktów 

międzyludzkich i naszą ucieczką od codzienności. Zachęcam wszystkich do odwiedzania 
strony biblioteki. Podaję linki do stron internetowych które można odwiedzać 

i korzystać ze stron udostępniających za darmo książki i audiobooki, oraz korzystać 
z darmowej oferty kultury. 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie z życzeniami wspaniałych lektur. Do zobaczenia 
w naszej bibliotece !

Szczególne pozdrowienia dla wszystkich dzieci ! Przysyłajcie na 
Facebooka  gminy zdjęcia z książkami które czytacie w tym 

czasie. Razem z Panią Wójt która jest ambasadorką czytania 
w naszej Gminie, nagrodzimy najciekawsze najbardziej 

oryginalne propozycje. 
Nagrody zostaną rozdane w czasie gdy będziemy mogli bezpiecznie 

się spotkać.

Agnieszka Księżak



Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Święto 
ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i 

ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, a jego pomysłodawcą był dziennikarz, 
wydawca i promotor czytelnictwa Vicente Clavel . W 1926 roku 6 hiszpański król Alfonso 

XIII podpisał dekret ustanawiający hiszpański festiwal książki. Święto szybko zdobyło 
popularność w całej Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych. Swięto zbiega się tam z 

hucznie obchodzonym świętem narodowym, dniem patrona Hiszpanii – Świętego Jerzego. 
Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi 

różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem 
kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców wystąpiło do UNESCO z inicjatywą 
ustanowienia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Konferencja Generalna UNESCO 
przyjęła odpowiednią rezolucję w Paryżu w 1995 roku.

Akcja Czytaj PL

Serwis Czytaj PL na czas kwarantanny przygotował specjalną akcję. Do 
pobrania jest aż 30 darmowych książek w formie e-booków i audiobooków.

PORTALE Z KLASYKĄ

Na poniższych stronach można znaleźć sporo dobrej klasyki.

 Bałtycka Biblioteka Cyfrowa www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra
 Wolne Lektury www.wolnelektury.pl
 bookini.pl www.bookini.pl

Polecamy szczególnie:

 „Hrabia Monte Christo” | Aleksander Dumas (ojciec) 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hrabia-monte-christo/

 „Dawid Copperfield” | Charles Dickens 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dickens-dawid-copperfield/

 „Niebezpieczne związki” | Pierre Choderlos de Laclos 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laclos-niebezpieczne-zwiazki-tom-pierwszy/

 „Trzej muszkieterowie” | Aleksander Dumas (ojciec) 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie/

 „Czerwone i czarne” | Stendhal https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stendhal-
czerwone-i-czarne/

 „Don Kichot z La Manchy” | Miguel de Cervantes Saavedra 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/don-kichot-z-la-manchy/

 „Portret Doriana Graya” | Oscar Wilde https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilde-
portret-doriana-graya/



Polecamy także polską klasykę:

 „Lord Jim” | Joseph Conrad https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lord-jim/
 „Kariera Nikodema Dyzmy” | Tadeusz Dołęga-Mostowicz 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kariera-nikodema-dyzmy/
 „Rodzina Połanieckich” | Henryk Sienkiewicz 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rodzina-polanieckich/     
 „Ziemia obiecana” | Władysław Stanisław Reymont 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ziemia-obiecana/
 „Konopielka” | Edward Redliński https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/redlinski-

konopielka/
 „Stara baśń” | Józef Ignacy Kraszewski https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stara-

basn/
 „Emancypantki” | Bolesław Prus 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/emancypantki/

Warto również zajrzeć na kilka innych portali. Są to strony, na których można kupić książki w wersji 
elektronicznej, ale każda w swoich zasobach oferuje także kilkadziesiąt tytułów darmowych. Poniżej 
podajemy linki, które prowadzą do katalogów z bezpłatną ofertą:

 www.publio.pl/darmowe  
 woblink.com/katalog/ebooki/darmowe  
 www.nexto.pl/ebooki/darmowe_c1219.xml  
 https://ebook.pl/313-bezplatne  
 http://www.ebooks43.pl/  
 https://virtualo.pl/katalog/?price=1  

OPOWIEŚCI I BAJKI DLA DZIECI

2 kwietnia urodził się Hans Christian Andersen. To właśnie dlatego tego dnia 
świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

Z tej okazji dla najmłodszych i tych troszkę starszych czytelników zebraliśmy i zamieściliśmy poniżej kilka 
linków do ciekawych stron, na których można poczytać opowieści i bajek dla dzieci.

Zaczynamy od baśni Hansa Christiana Andersena:

 Trzy baśnie dostępne są na portalu Wolne Lektury https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-
christian-andersen/

 Zbiór baśni dostępny jest za darmo na portalu publio.pl http://www.publio.pl/basnie-i-opowiesci-
hans-christian-andersen,p50897.html



A tu kilka innych, ciekawych różności:

 Opowiadanie „System” | Paweł Beręsewicz https://cutt.ly/WtTFJQz
 „Legendy z Nigru, Syrii, Sudanu i Jemenu” - do czytania i słuchania https://cutt.ly/MtTChXc
 Pięć „Bajek z dna Bałtyku" | Agata Półtorak https://cutt.ly/WtTCc4O
 „Robinson Crusoe” - wersja do nauki języka angielskiego https://cutt.ly/ytTLH3g
 „Jeżyk Bartek zostaje w domu” | Marta Mytko https://dzieciecapsychologia.pl/jezyk-bartek/
 „Bajki pomagajki dla najmłodszych” | kliku 

autorów https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/22/bajki.pdf
 „Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci” | kilku 

autorów https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/23/bajki2.pdf
 „Wirusowy alarm” | Agnieszka Antosiewicz, Grzegorz Strzeboński. Zbiór bajek od Wydawnictwa 

Greg https://cutt.ly/5tTKMp3
 „Bajki terapeutyczne” | kliku 

autorów https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/22/bajki.pdf

Ponadto na portalu Publio.pl znajdziemy:

 „Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czekoladzie” | Anna Czerwińska-Rydel 
https://cutt.ly/7tKgX0P

 „Baśnie z ziaren kwarcu” | Baśnie z Jawy, Grenlandii, Tybetu, Rosji, Polski i wielu, 
wielu innych miejsc na świecie https://cutt.ly/7tKgNfl

A na stronie Wolne Lektury można przeczytać, ale także odsłuchać klasyczne baśnie:

 „Brzydkie kaczątko” | Hans Christian Andersen https://cutt.ly/KtKg0wR
 „Białośnieżka i Różanka” | Jacob i Wilhelm Grimm https://cutt.ly/RtKg8VV


