


23 квітня — доленосна для 

світової літератури дата. У цей 
день народились такі видатні 
письменники, як Моріс Дрюон, 
Володимир Набоков, Андрій 
Курков, Григорій Тютюнник, а 
також померли такі літературні 
велетні, як Мігель де Сервантес 
Сааведра, Вільям Шекспір, Інка 
Гарсіласо де ла Вега, Михайло 
Коцюбинський.  

Тому природно, що саме цей 

день, за пропозицією 

Міжнародної Асоціації 

Книговидавництв, був обраний 

Генеральною конференцією 

ЮНЕСКО Всесвітнім днем 

книги.     

Таким чином, починаючи з 

1995 р., 23 квітня майже у 

200 країнах світу святкується 

Всесвітній день книги і 

авторського права.  
Своїм святом цей день 

вважають автори, видавці, 
вчителі, бібліотекарі та всі, хто 
причетний до книжкової справи. 

Усюди організовуються 
цікаві акції, книжкові ярмарки, 
виставки, презентації, голосні 
читання, зустрічі з 
письменниками, автограф-сесії 
тощо. 



Вислови про книгу 
 

•Книги – морська глибина, 
Хто в них пірне аж до дна, 
Той, хоч і труду мав досить, 
Дивнії перли 
виносить.                                     Іван Франко 
 

•Крапля довбає камінь не силою, а 
частим падінням, так людина стає 
вченою не силою, а частим 
читанням.                                                Овідій 
 

•Навчайтесь і читайте. Читайте 
книжки серйозні. Життя зробить усе 
інше.                                      Ф. Достоєвський 
 

•Завдання книги - полегшити, 
прискорити пізнання життя, а не 
замінити його.                                 Я. Корчак 
 

•Книга - це джерело освіти, знання і 
якщо збагачення, то збагачення 
культурного і 
духовного.                                 М. Рильський 
 
 

•Щоб підготувати людину духовно до 
самостійного життя, треба ввести її 
у світ книг.                              
                                            В. О.Сухомлинський 
 

•Хто полюбить книгу, той далеко піде у 
своєму розвитку. Книга рятує душу від 
здерев’яніння.                                                        
                                                       Т. Г. Шевченко 

•Читання - це створення власних думок 
за допомогою думок інших 
людей.                                             М.О. Рубакін 
 

•Вчасно прочитана книга - величезна 
удача. Вона здатна змінити життя, 
як не змінить її кращий друг або 
наставник.                              П. А. Павленко 
 

•Найкорисніші ті книги, які змушують 
читача доповнювати.               А. Вольтер 
 

•Коли людина припиняє читати, вона 
перестає мислити.                                Дідро 
 

•Хороша книга - це дарунок, заповіданий 
автором людському роду.          Д. Аддісон 

 



Пам'ятники книгам  
Пам'ятників видатним людям у 

світі багато, явище це досить 

поширене. Існує маса пам'ятників, 

що прославляють значущі для 

держави події. Рідкісне явище - 

увічнення пам'яті про якісь 

предмети. Книга по праву заслужила 

таку честь, що говорить про її 

важливе значення для розвитку 

всього людства: вона зберігає вікові 

мудрості, просвіщає, вчить, виховує, 

дає можливість поринути у світ 

вічного та прекрасного. У всьому 

світі є безліч чудових  пам'ятників 

книгам, гідних нашої уваги. Такі 

скульптури ставлять біля 

університетів, книжкових магазинів 

та бібліотек, у центрі міста або 

тінистих алеях на околицях. 

Пропонуємо  цікаві факти щодо 

цього.  



Пам'ятник спаленим книгам знаходиться на площі Бебельплатц 
(Берлін), зведений у пам'ять про подію, що сталася на цьому 
місці 10 травня  1933 року - публічне спалення фашистами 12400 
книг 149 авторів. Пам'ятник являє собою порожні полиці 
бібліотеки, що йдуть під землю,  закриті зверху товстим склом. 
Пустота підсвічується знизу, підкреслюючи основну ідею 
композиції - спалення книг не знищило світло знань. 



20-метровий пам'ятник 
"Der moderne Buchdruck" 
вагою 35 тонн, що 
складається з 17 книг 
німецьких авторів 
встановлено в Берліні, 
навпроти університету 
братів Гумбольта на честь 
«батька» сучасного 
друкарства Йоганна 
Гутенберга. 



Пам'ятник книзі і 
писемності 
знаходиться  у місті 
Хайфа (Ізраїль). 
Скульптура зображує 
величезний том 
висотою 2,8 м і 
шириною 0,5 м, з якого 
«висипаються» цифри 
і букви різних 
алфавітів світу. 



Шарджа (ОАЕ) Пам'ятник 
Корану, який при денному 
світлі тьмяно мерехтить 
золотий арабською в'яззю. 



Пам'ятник книзі "Рухнама" 
встановлено в Ашхабаді 
(Туркменія). Величезний 
монумент заввишки з 
двоповерховий будинок 
являє собою  копію книги. 
Увечері обкладинка книги 
відкривається, і перша 
сторінка перетворюється на 
екран, на якому за 
допомогою проектора 
показують документальний 
фільм про становлення 
нації. 



Пам'ятник книзі у місті 
Лескі (Польща) було 
відкрито при 
проведенні книжкового 
ярмарку. Монумент 
встановлений у 
центральній частині 
міста, прямо на 
старовинній ринковій 
площі. 



Туреччина 



У Гринсборо (Північна Кароліна, США) 
розташований бронзовий пам'ятник 
американському письменнику О’Генрі. Його 
доповнює розкрита книга, де ліворуч на 
сторінці зображена ілюстрація до розповіді 
«Дари волхвів», а справа - початок «Вождя 
червоношкірих» з головним героєм, який 
визирає із-за сторінок. 



Пам'ятник у формі 
нерівної стопці книг 
розташований перед 
книжковим 
магазином у Пекіні 
(Китай). 



У Ніцці (Франція), Кубічна 
голова - в ній розміщується 
адміністрація міської 
бібліотеки. 



Вроцлав (Польща) 



Іван Федоров у Львові. 
Саме в цьому місті на 
території сучасної 
України була видана 
перша точно датована 
друкарська книга 
"Апостол". 



Незвичайний фасад бібліотеки в місті Канзас-Сіті (США). 
Перед початком будівництва місцевим жителям 
запропонували назвати книги, які представляють собою 
Канзас-Сіті, а потім величезні моделі книг, які називали 
найчастіше, були використані для зовнішнього оформлення 
бібліотеки. 



Пам'ятний знак "Послання крізь віки"  знаходиться на 
Університетській набережній навпроти  Санкт-Петербурзького 
державного університету. Знак, виконаний з граніту,  являє собою 
розкриту книгу, на сторінках якої вибиті рядки О.С.Пушкіна з поеми 
«Мідний вершник»: «Люблю тебя, Петра творенье» 



 
 

Дерев'яний пам'ятник 
з книгами всередині 
встановлений біля 
будівлі Ванкуверської 
Публічної бібліотеки 
(Канада). 



Скульптура "Пам'ятник книзі" 
встановлено в 1994 році Джоаном 
Бросса для "Гільдії букіністів 
Каталонії" на перетині проспекту 
Пасео де Граса з Гран Віа в 
Барселоні, Каталонія (Іспанія). 



Пам'ятник Кирилу і Мефодію 
 в Києві, Україна 



Один з численних неймовірних 
питних фонтанчиків Риму. Фонтан 
Книг розташований недалеко від 
будівлі католицького храму Сант-
Іво алла Сапієнца по вулиці Via 
degli Staderari 



Меморіал Амелії Валеріо Вайнберг розташований в Цинциннаті біля 
будівлі Публічної бібліотеки. Амелія Вайнберг в 1982 заповіла році 
своє спадок в фонд бібліотеки. Фонтан створений Майклом Фраска 
(Michael Frasca) в 1990году. 
Він є як би нагадуванням про те, що всі знання випливають з книг. 
Самі книги, всього їх двадцять, хоча і здаються зробленими зі шкіри, 
виконані з обпаленої глини 



Пам'ятник книзі в Китаї 



Пам'ятник книзі в Таганрозі, Росія 



Пам'ятник книзі в Індії 



Пам'ятник книзі в 
м. Кошоктон, США 



Пам'ятник книзі в Омані 



Пам'ятник книзі в Чилі 



ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ! 


