
Година корисної інформації  

“З книгою жити – з добром дружити” 



 У квітні 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала 

Всесвітній день книги і авторського права, який щорічно відзначається з 1996 

року. Це данина поваги до книг та авторів. Головна мета свята – привернути 

увагу державних органів і читачів до книг як джерела отримання знань, мати 

доступ до духовних і матеріальних цінностей, розуміння краси і творчих 

досягнень людини. Адже книги – це вікно у світ культурного розмаїття, це міст, 

що з'єднує різні цивілізації у часі й просторі. 



Історія свята 

 Символічно день 23 квітня також був обраний завдяки традиції 

святкування Дня книги у Каталонії, де у День Святого Георга дарували троянду за 

кожну куплену книжку. Цього дня також прийнято було дарувати книгу близьким 

людям, тим, кого любиш. 

 В усьому світі цього дня купують, дарують, читають книжки. До речі, на 

батьківщині Сервантеса цю дату святкують конкурсом – безперервним читанням 

«Дон Кіхота». Читці змінюють один одного протягом 48 годин. 



Кни́га, книжка — письмовий записник, неперіодичне видання у 
вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір 
письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, 
виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як 
правило, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називаються 
сторінками. 
Книга виготовлена в цифровому вигляді називається електронною 
книгою. Озвучену й записану на матеріальний носій книгу 
називають аудіокнигою (звуковою книгою, книгою вголос). 
Книжкова крамниця або книгарня — крамниця, де продаються 
книги. Також книги можна позичати у бібліотеках на певний час. 
Любителя книг, як правило, називають книголюбом, бібліофілом, 
або, неформально, книжковим хробаком 

 Кни́га, книжка — письмовий записник, неперіодичне видання у 

вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, 

друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених 

з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку. 

Сторони аркуша називаються сторінками. 

 Книга, виготовлена в цифровому вигляді, називається електронною 

книгою. Озвучену й записану на матеріальний носій книгу називають аудіокнигою 

(звуковою книгою, книгою вголос). 

 Книжкова крамниця або книгарня — крамниця, де продаються книги. 

Також книги можна позичати у бібліотеках на певний час. 

 Любителя книг, як правило, називають книголюбом, бібліофілом, або, 

неформально, книжковим хробаком. 

Книга. Історія книги 
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Найдавніші писемні українські книжки 

 Слово о полку Ігоревім (кінець XII ст.) Слово про закон і благодать (1037-1050)  

 Повість минулих літ (початок XII ст.)  



Апостол (1574) 

Апостол, видрукуваний Іваном Федоровим в 1574 році у Львові, найстаріша збережена 
книга, яка була видрукувана на території нинішньої України. 

Перша друкована книга в Україні 



  Історія авторського права веде свій початок, як вважають 

науковці, з появи друкування, і перший відомий державний нормативний 

акт щодо охорони авторського права стосувався літературних творів, а 

перша міжнародна конвенція, яка стосувалася захисту авторських прав, 

прийнята в інтересах книговидавців. Першим нормативним актом 

авторського права, який закріпив низку прав авторів і розділив 

повноваження авторів та видавців, вважається прийнятий у 1709 році в 

Англії "Статут королеви Анни".  

 Право автора на обнародування твору — дія, завдяки якій твір 

уперше стає доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого 

автора, не вправі вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо 

буде, то коли і яким чином. Використання твору після обнародування 

підкоряється певним правилам. Автор, який володіє правами на свій твір, і 

твір (або його правовласник) користуються правовим захистом. 

 

Авторське право 



Книги – морська глибина, 

Хто в них пірне аж до дна, 

Той, хоч і труду мав досить, 

Дивнії перли виносить.  

  Іван Франко 

Франко, І. Я. Оповідання [Текст] : [упоряд., 

автор вступ. ст. та приміт. А.М.Халімончук] 

/ Іван Франко. - Львів : Каменяр, 1979. - 

307,[5] с. - Приміт. с.385-391  

  

Вислови про книгу 



Овідій, П. Н.   Метаморфози [Текст] = 

Метамоrphoses : з латинської / Овідій Публій 

Назон ; [пер., передм. та примітки Андрія 

Содомори]. – К. : Дніпро, 1985. – 299, [5] 

с. – [Б-ка ін-ту ім. О. О. Потебні]. – 

Бібліогр.: с. 281–230.  

Крапля довбає камінь не силою, а частим падінням, 

так людина стає вченою не силою, а частим 

читанням.  

     Овідій 



 Достоевский, Ф. М.     Бесы [Текст] : [роман] / 

Ф. М. Достоевский ; [вступ. ст. А. Б. Есина ; 

примечания А. Б. Есина ; Т. А. Касаткиной ; 

иллюстрации Ю. С. Гершковича]. - М. : 

Правда, 1990. - 699, [2] c. : ил. 

Навчайтесь і читайте. Читайте книжки серйозні. 

Життя зробить усе інше.  

                Ф. Достоєвський 

 
 



Корчак, Я.   На самоті з Богом [Текст] : молитви 

тих, котрі не моляться / Януш Корчак ; [пер. з 

польської О. Ірванець ; редагування та післямова 

Мирона Петровського]. – К. : Дух і літера, 2003. – 

65, [1] с. : портр. 

Завдання книги ─ полегшити, прискорити пізнання життя, 

 а не замінити його.  

              Корчак Я. 



Книга ─ це джерело освіти, знання і якщо 

збагачення, то збагачення культурного і 

душевного.  

Рильський М. 

Рильський, М.   В затінку жайворонка 

[Текст] : поезії 1960-1961 р. / Максим 

Рильський ; ред. О. Б. Стаєцький. – К. : 

Худож. літ., 1961. – 52, [4] с. – Б-ка 

Карпової. 



Щоб підготувати людину духовно до самостійного 

життя, треба ввести її у світ книг.  

   Сухомлинський В. О. 

Сухомлинський, В. О.   Батьківська 

педагогіка [Текст] / Василь Олександрович 

Сухомлинський ; вступ. ст., підгот. тексту В. 

Ф. Шморгун. – К. : Радянська школа, 1978. – 

262, [2] с. 



Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму 

розвитку. Книга рятує душу від здерев’яніння.  

          Шевченко Т. Г. 

Шевченко, Т. Г.   Вибрана поезія. Живопис. 

Графіка [Текст] = Selected poems. Paintings. 

Graphic works / Тарас Шевченко ; [вступ. 

стаття І. Дзюби ; упоряд. авт. творів і приміток 

С. Гальченко ; пер. англ. мовою В. Річ ; прим. 

анг. мовою Р. Зорівчак]. – К. : Мистецтво, 

2007. – 607, [1] с. : іл. – Текст: укр. та англ. 

мовами. 



Вольтер.   Кандід або оптимізм [Текст] = 

Candide ou l'optimisme : [в книзі автор 

розкриває перед читачем проблему сенсу 

життя і мудрості верховного єства] / Вольтер 

; пер. з французької В. Підмогильний, 

вступна стаття і примітки С. Розевича. – К. : 

Слово, 1927. – 128, [9] с.  

Найкорисніші ті книги, які змушують 

читача доповнювати.  

   А. Вольтер 



Дідро, Д.   Жак-Фаталіст [Текст] / Денi 

Дідро; пер. з фран. В. Підмогильного; 

передм. Н.Є. Косенко. – Х. : Фоліо, 2007. – 

445, [3] с. – (Бібліотека світової літератури).  

Коли людина припиняє читати,  

вона перестає мислити.  

   Дідро 



Запрошуємо до нашої бібліотеки, аби скористатися 

багатим та різноманітним книжковим фондом, 

переглянути наші цікаві та змістовні книжкові виставки! 
 

 

Відділ комплектування та наукової обробки документів 


