
Всесвітній день книги та авторського права «ЇЇ величність  -книга» 
 

Книги – це ріки, що напоюють моря.  

Ярослав Мудрий 

 

Щорічно, 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права 

(World Book and Copyright Day) – свято авторів, критиків, бібліотекарів, читачів і 

видавців. 

Цей день проголошений на 28 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1995 

році на честь трьох геніїв світової літератури Вільяма Шекспіра (1564-1616), Мігеля 

де Сервантеса (1547-1616) та Інки Гарсіласо де ла Веги (1539-1616). 

Книга – унікальний, історично сформований універсальний засіб фіксації, 

збереження і передачі в часі й просторі суспільних надбань та цінностей, вона є 

універсальним зберігачем соціального досвіду. Книга може виступати і засобом 

збереження інформації для людей наступних поколінь, і засобом комунікації, і у 

вигляді товару. Завдяки книзі став можливий стрімкий прогрес людства в останні 

століття в галузі науки. Без книги не виникли б сучасні інноваційні технології, без неї 

неможливий подальший розвиток людства. Більшість наукових відкриттів робиться 

на основі раніше накопиченої й систематизованої інформації, результатів дослідів з 

усіх куточків світу. Знання, які ми отримуємо з книг, дають нам можливість рухатися 

вперед, не витрачаючи часу на відкриття того, що вже комусь відомо. Книзі ми 

завдячуємо тим, що й сьогодні можемо насолоджуватися шедеврами давньої 

літератури. Етимологія слова «книга» остаточно не з'ясована. Слов'янські визначення 

книги зводяться до старослов'янського «кна» і до старокитайського «кюань» 

(«чжюан»), що означає свисток, а в теперішній час – частину чи розділ книги. 

Західноєвропейські визначення книги (лат. «liber», франц. «livre», італ. «libro», нім. 

«Buch», англ. «book») означають різні найменування рослинного світу, із яких 

виготовлявся матеріал для письма. 

 

   

 



Вислови про книгу українських письменників 

 
Книги – морська глибина: 

Хто в них пірне аж до дна, 

Той, хоч і труду мав досить 

Дивнії перлини виносить. Франко І. Я. 

 

Хто полюбить книгу, 

той далеко піде у своєму 

розвитку. Книга рятує 

душу від здерев’яніння. Шевченко Т. Г. 

 

Кімната без книг – все одно, що людина без душі. Довженко О. П. 

 

“…Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги” Шевченко Т.Г. 

 

“Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для 

музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, 

спустошеною” В. Сухомлинський 

 

Як не любити любов’ю наснажених, Мудрістю сповнених книг!… Рильський М. Т. 

 

Книжка повинна стати для мудрого вихованця другом, наставником і вчителем. 

Сухомлинський В. О. 

 

Книга – це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення культурного і 

душевного. М. Рильський  

 

Є у мене товариші вірні – книжки добрії. М. Грушевський 

 

…книжки на те пишуть, щоб їх читати, а на те читаються, щоб роздумати прочитане. 

Франко І. Я. 

 

Книги, як і взагалі всі твори людського духу, не однакову мають долю. П. Тичина 

 

Книги – люди в палітурках. А. Макаренко 

 

По-справжньому веде за собою та книга, з якої читач робить висновки сам. Тільки така книга 

впливає на його поведінку. Макаренко А. С. 

 

Книги – це ріки, що напоюють моря. Ярослав Мудрий 

 

Крилаті вислови про книгу відомих людей 

 

Кожну книгу треба вміти читати. Б. Паскаль 

 

Коли людина припиняє читати, вона перестає мислити. Дідро 

 

Книга – велика річ, поки людина вміє нею користуватися. О. Блок 

 

У книгах ми жадібно читаємо про те, на що не звертаємо уваги в житті. Е. Кроткий 

 

Книги потрібні, щоб нагадувати людині, що її оригінальні думки не такі вже нові. А. 

Лінкольн 



 

Книги – діти розуму. Джонатан Свіфт 

 

Кожна книга – крадіжка у власного життя. Чим більше читаєш, тим менше вмієш і хочеш 

жити сам. М. Цвєтаєва 

 

Книжки – кораблі думки, що мандрують хвилями часу. Френсіс Бекон 

Завдання книг – полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його. Я. Корчак 

 
Джерело: https://dovidka.biz.ua/vislovi-pro-knigu 

 

Запрошуємо до наукової бібліотеки ЛНАУ,  

скористатися багатим та різноманітним книжковим фондом,  

переглянути наші цікаві та змістовні книжкові виставки! 
 


