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Световeн ден на книгата и авторското право 

 

През 1995 година ЮНЕСКО обявява 23 април за 

Международен ден на книгата и авторското право. 

Датата не е избрана случайно. На 23 април са се родили или 

починали големи писатели като Уилям Шекспир, Мигел де 

Сервантес и Владимир Набоков. Идеята за този празник 

произхожда от Каталуня, където на 23 април, денят на св. Георги 

Победоносец, традиционно се подарява книга.  

 С определянето на Световен ден на книгата и авторското 

право от ЮНЕСКО се стремят да насърчат младите хора да открият 

удоволствието от книгите и да покажат уважение към авторите. 

Титлата "Световна столица на книгата" се присъжда от 

ЮНЕСКО за пръв път през 2001 година на Мадрид и оттогава всяка 

година един световен град получава това звание заради 

отдадеността си на каузата на книгата, четенето, създаването и 

достъпа до книгите – чрез библиотеки, книжарници, издателства, 

образователни институции и всички дейности, свързани с това чудо 

на човешката цивилизация. Генералният директор на ЮНЕСКО 

Ирина Бокова обяви гръцката столица Атина за Световна столица 

на книгата за 2018 година. 



 Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – 

Банкя отбеляза Световния ден на книгата с безплатно раздаване на 

книги.  Пристигайки на 23 април 2018 година на училище, 

учениците с изненада откриха цяло съкровище от любими книги, 

подредени във фоайето на ПГТ.  Интересът беше невероятен.  

Четящите ученици от нашето училище с удоволствие разглеждаха 

и избираха интересна книга от богатия щанд с дарени книги. Оказа 

се, че поколението на смартфоните и новите технологии уважава и 

традиционното четене на книги. През целия ден интересът към  

щанда с книги не стихваше. Над 500 ученици, обучавани в ПГТ, 

имаха възможност да се докоснат до вълшебството на книгите и да 

изберат за себе си подходящо четиво, консултирани  от свои 

съученици. Празникът на книгата продължи до 19.00 часа на 23 

април 2018 година. 

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – 

Банкя като образователна институция стана част от Световната 

седмица на книгата и отдаде почит на книгите и авторите им, 

насърчавайки всички и по-специално младите хора, да открият 

удоволствието от четенето и да зачетат приноса на тези, които 

допринасят за социално-културния прогрес на човечеството. 
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