
23. APRIL 

  SVETOVNI DAN 

KNJIGE  

 

 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) 

je svetovni dan knjige in avtorskih pravic razglasila 23. aprila 1995.                      

Posvečen je spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic                           

in intelektualne lastnine. 

Datum je za svetovno literaturo simboličen, saj je ta dan znan                                       

po smrti treh velikih pisateljev: 

WILLIAMA SHAKESPEARA,    MIGUELA CERVANTESA   in 

INCA GARCILASA DE LA VEGE  (perujski pesnik iz časa Inkov). 

Glavni namen dneva knjige, ki ga praznujejo milijoni ljudi po vsem svetu,                       

je širjenje bralne kulture, še posebej med mladimi. Tako naj bi bolje spoznali 

užitke, ki jih prinaša branje, pa tudi bolj cenili prispevek različnih avtorjev                       

pri družbenem in kulturnem napredku človeštva. Dan knjige je namenjen                                       

tudi spoznavanju založništva in promociji zaščite avtorskih pravic. 

 

To je dan, ko praznujejo pisatelji, ilustratorji, knjižničarji                                                        

in vsi, ki imajo radi knjige. 

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki praznik knjige praznuje en teden.                    

Pri nas že od leta 1996 poteka petdnevna prireditev »Slovenski dnevi knjige«. 



Nič nenavadnega torej, da svetovni dan knjige praznujemo vsi, ki imamo 

knjigo radi. Knjiga, napisana v domačem, slovenskem jeziku, je bila za naš 

narod pravzaprav vedno najmočnejše orožje. Pisana beseda nas je 

oblikovala, postavila temelje naše narodne identitete ter nas uvrstila med tiste 

velike narode, ki imamo srečo, da lahko zgodbe, porojene iz slovenskih šeg, 

običajev, navad ali iz izkušenj zgodovine,  zapišemo v slovenskem jeziku. 

Dragocenost, ki je ni mogoče izmeriti v plačljivih valutah.  

Knjiga nas namreč pelje k razumevanju in spoznavanju nas samih. Preko nje 

lahko odkrivamo neizmerno bogastvo slovenskega jezika, ki nam omogoča, 

da svoja čustva, svoje misli pa tudi svoje bojazni ubesedimo in jih delimo z 

drugimi ter tako vzpostavljamo dialog, ki je potreben za skupno sožitje.  

Preko pisane besede odkrivamo bogato kulturno dediščino, ki so nam jo 

zapustili naši predniki in na katero smo upravičeno lahko ponosni.                                      

Uči nas spoštovati svoje lastne korenine in lastno kulturo, obenem pa prav                        

ob spoštljivem odnosu do lastne dediščine lahko samozavestno odkrivamo 

lepote drugih kultur in drugih narodov.  

In prav odkrivanje lepote drugih nas pelje do razumevanja drugega.                   

In ko razumemo, lahko z drugimi živimo v miru, spoštovanju in                       

medsebojnem sprejemanju. 

 

Geslo prireditve je  »Podarimo knjigo«  in na ta dan naj bi vsakdo          

vsakemu,  ki ga ima rad, podaril knjigo. 

 

 
 



Ali veste, zakaj praznujemo svetovni dan knjige 

in avtorskih pravic ravno 23. aprila? 
 

23. aprila goduje sveti Jurij, zaščitnik viničarjev, viteških redov, tabornikov, 

kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev, ujetnikov, popotnikov in konjenikov. 

Jurijevo je v Kataloniji dan vrtnice (el dia de la rosa) in dan knjige                                    

(el dia del llibre).  

Čeprav je Unesco 23. april za Svetovni dan knjige razglasil šele leta 1995,             

pa je ta dan pri Kataloncih že več kot stoletje dan, ko si ljudje podarjajo knjige 

in cvetje; še posebej zaljubljeni in tisti, ki imajo kako drugače koga radi.             

Prav s to stoletno tradicijo je Unesco povezal svetovni dan knjige, s čimer je 

hotel pokazati, da je pravzaprav največji dar, ki ga lahko podarimo nekomu, 

ki ga imamo radi, dobra knjiga. 

 

Ta dan si Katalonci po tradiciji podarjajo vrtnice in  knjige;                                            

moški ženski vrtnico, ženska moškemu knjigo.  

 

 

Praznik je tudi priložnost za spodbujanje k prodaji knjig:                                                     

kdor na Jurijevo kupi knjigo, dobi v dar še vrtnico. 

Vzemimo si torej čas za knjigo. Ne le ob svetovnem dnevu knjige, temveč 

vsak dan. Dopustimo si, da nas knjiga obogati in nam odpira obzorja. 

Knjiga je vez med preteklostjo in prihodnostjo. 

 

 

Pripravila šolska knjižničarka:  Alenka Mejaš 


