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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest na całym świecie 23 
kwietnia. Z tej okazji księgarnie, biblioteki i inne instytucje książki organizują różnego 
rodzaju akcje mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności 
intelektualnej.  

„Biblioteka na Ciebie czeka”, „Książka zamiast drążka”, „Czytam, więc jestem” — to 
tylko niektóre z licznych haseł „wykrzykiwanych” podczas obchodów Święta Książki, 
które od trzech lat organizowane jest w Instytucie Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na sąsiedztwo innych 
świąt, takich jak Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek, studenci organizowali 
happeningi i prelekcje na przełomie kwietnia i maja tak, aby świętowaniu nie było 
końca. 

 

Fot. 1. Wieczór poezji. © M. Adamczyk. 

Pierwsza edycja Święta Książki w 2009 r. przebiegała niezwykle hucznie i trwała aż 
trzy dni. Dwa happeningi, które zostały w tym czasie zorganizowane, zachęcały 
zarówno do sięgania do lektury, jak i czytania dzieciom. Właśnie dlatego przed 
Instytutem stanęła INiBnetka, czyli tablica, na której przechodnie wpisywali tytuły 
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książek godnych polecenia, a ulicami miasta ruszyła bajkowa grupa z Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców, która przypomniała, że dzieciom czytać trzeba, a 
najlepiej częściej niż raz dziennie. Było też trochę poważniejszych akcji — spotkań, 
na których zagościła Poświatowska i „dosiadł się” Baczyński — dyskusji, np. o 
motywie książki w obsypanym Oskarami filmie „Lektor”. Nie zabrakło również 
twórczości własnej prezentowanej podczas wieczoru poezji, który z woli uczestników 
chętnie zmieniłby się w całą noc czytania i dzielenia się refleksjami. Szczególnym 
gościem był również Łukasz Śmigiel — autor, lektor, wykładowca w Katedrze 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas 
swojej prelekcji przybliżył uczestnikom realia związane z samodzielnie prowadzoną 
promocją książki w Internecie, a pojęcia, takie jak: teaser, reteaser czy trailler, 
przestały brzmieć dla słuchaczy już tak enigmatycznie.  

 

Fot. 2. Koło dzieciom — czytać każdy może. © M. Adamczyk. 

Rok później, pełni nowych pomysłów i doświadczeń, które pozwoliły uniknąć błędów 
popełnianych wcześniej, zabraliśmy się za organizację drugiej edycji, również 
rozkładając książkowe świętowanie na dłużej niż jeden dzień. Ciesząca się dużą 
popularnością INiBnetka znów dumnie stanęła na Placu Uniwersyteckim i okazało 
się, że czytelników w skali roku wcale nie ubyło, gdyż nadal z wielką ochotą 
wskazywali tytuły, które według nich powinny zostać wpisane do światowego kanonu. 
Poszliśmy tym samym tropem również w przypadku poezji, zaczynając wieczór 
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trochę wcześniej i kończąc nieco później. Tegoroczne spotkanie również poprowadził 
dr Arkadiusz Ściepuro, który kierował dyskusją i dzielił się własnymi refleksjami. 
Swoją obecnością zaszczycił nas ponownie Łukasz Śmigiel, tym razem przybliżając 
nam tajniki Promocji 2.0, przekonując, że do zrobienia traillera powieści grozy 
wystarczy keczup, kilka kilogramów mięsa oraz amatorska kamera wideo. Jednak 
podczas tegorocznego świętowania prawdziwym hitem okazał się konkurs 
fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. Jego uczestnicy mieli zaledwie tydzień na 
przesyłanie zdjęć przedstawiających pochłoniętych lekturą czytelników, inni 
natomiast mogli głosować na stronie internetowej instytutu na najlepsze według nich 
fotografie. Przyznaliśmy nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienie. Już 
wtedy wiedzieliśmy, że robienie zdjęć wychodzi najlepiej. 

W tym roku (2011) zmieniono nieco charakter święta, którego organizacji podjęło się 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców. Doszło nieco nowych atrakcji, postawiono też na 
nowoczesność. Właśnie z tego powodu zorganizowano spotkanie z 
przedstawicielami jednej z firm dystrybuującej czytniki książek elektronicznych. 
Podczas spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z technologią e-papieru, 
funkcjonalnością e-czytników i szansami, jakie dają nowe technologie związane z 
rozwojem rynku książek elektronicznych. Wróciły również dyskusje o filmie, w tym 
roku „Jaśniejszej od gwiazd” w reżyserii Jane Campion. Wrócił i wieczór poezji, 
podczas którego dyskutowano o twórczości Johna Keatsa, należącego do głównych 
przedstawicieli angielskiego romantyzmu. Ogromne zainteresowanie, podobnie jak w 
roku ubiegłym, wzbudził konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”, a liczba 
zgłoszeń przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nowością był kiermasz 
książek zorganizowany przy Wydziale Prawa i Administracji oraz happening 
„Czytanie za zadanie”.  

 

Fot. 3. Kiermasz książki. © M. Adamczyk. 
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Światowy Dzień Książki, Dzień Bibliotekarza czy Tydzień Bibliotek to tylko kilka 
z wielu okazji do pokazania, że książka jeszcze przez długi czas będzie śmiało 
konkurować z mediami, które jak przepowiadali niektórzy teoretycy, już dawno 
wieściły jej kres. 
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