«Книга – наше
багатство»
(до Всесвітнього дня
книги і авторського
права)

Всесвітній день книги та авторського права – відзначається щорічно 23
квітня, починаючи з 1996 року. Всесвітній день було проголошено на 28-й
сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року (Резолюція №3.18).
Рішення було прийнято з метою просвіти, розвитку усвідомлення культурних
традицій, а також з урахуванням того, що книги є найбільшим засобом
поширення знань, найбільш надійним способом їх збереження. В резолюції
відзначається також ефективність проведення в цей день книжкових виставок
та ярмарок.
При прийнятті рішення ураховувався досвід ряду країн та організацій, які вже
раніше проводили "День книги".
Нині Всесвітній день книги й авторського права святкують у 190 країнах
світу. Саме 23 квітня відбувається багато цікавих заходів. Зокрема,
відбувається проголошення Всесвітньої столиці книги, проводяться
виставки, громадські читання, симпозіуми, присвячені проблемам захисту
інтелектуальної власності та книговидання.

«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

Тимошик, М. С.
ЇЇ величність ─ книга [Текст] :
історія видавничої справи Київського
університету 1834-1999 / Микола
Тимошик ; [ред. Ольга Цибульська,
Надія Тимошик]. - К. : Наша культура
і наука, 1999. - 306, [2] c. : табл. Бібліогр.: с. 287-297.

Слово про книгу [Текст] :
висловлювання, крилаті вирази та
народна мудрість : [збірник] / [уклав
О. І. Черкашин]. - Х. : Книжкова
палата УРСР, 1968. - 307, [1] c.

Наш друг книга [Текст] : [збірка розповідей про
музеї книг і друкарства, мистецтво екслібриса,
прижиттєві видання творів Івана Федорова та
його послідовників в Україні] / [ ред. В. О.
Палажченко ; рец. Л. Л. Маляренко]. - К. :
Реклама, 1977. - 204, [4] c.

Низовий, М. А.
Вступ до книгознавства [Текст] : навч. посіб. :
рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ /
М. А. Низовий ; Міністерство культури і туризму
України, Харківська державна академія культури. К. : Кондор, 2009. - 142, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с.
128-132.

Смирнов-Сокольский, Н. П.
Рассказы о книгах [Текст] : [повествование
автора о вечно живых свидетелях - книгах] / Ник.
Смирнов-Сокольский ; [ред. Ю. И. Масанов]. Изд. 2-е. - М. : Всесоюзная книжная палата, 1960.
- 566, [2] c. : ил., фотоил. - Библиогр.: в
примечаниях

Пам'ятники книгам

Огієнко, І. І.
Історія українського друкарства [Текст] : [рек. МОН
України для використання у навч. процесі студ. ВНЗ] /
[упоряд., автор історико-біографічного нарису М. С.
Тимошик] ; [редкол.: Ю. П. Дяченко, В. О.
Землинський, Л. Г. Мельник [та ін.]. - К. : Либідь, 1994.
- 445, [3] с. : іл., табл. - (Пам'ятки історичної думки
України). - Бібліогр.: в підряд. приміт. - Покажчик: с.
409-442.

Животко, А. П.
Історія української преси [Текст] : рек. МОН
України : навч. посібник для студ. ф-тів журналістики
ВНЗ / Аркадій Животко ; [упоряд., авт. іст.біографічного нарису і приміток Микола Тимошик]. К. : Наша культура і наука, 1999. - 360, [2] c. : іл., табл.
- (Літературні пам'ятки України). - Бібліогр.: с. 330342. - Покажчик: с. 343-354

Анушкин, А. И.
Тайны старопечатной книги [Текст] : поиски,
находки, загадки : [большие и малые тайны старой
книги] / А. И. Анушкин. - Симферополь : Таврия, 1972.
- 126, [2] c. : фотоил. - Библиогр.: в подстроч. примеч.

Люблинский, В. С.
На заре книгопечатания [Текст] : пособие для
учителя : [история европейского книгопечатания ХVХVІ вв.] / В.С. Люблинсий. - Л. : Учпедгиз, 1959. 159, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.152-153. - Указатель: с.
154-160

Овчінніков, В. С.
Історія книги: еволюція книжкової структури
[Текст] : рек. МОН України як навч. посіб. для
студентів, які навч. за спец. "Образотворче мистецтво"
/ Володимир Овчінніков. - Львів : Світ, 2005. - 419, [1]
с. : іл. - Зміст: Книга перша: Від піктографії до
манускрипту ; Книга друга: Винайдення європейського
способу книгодрукування ; Книга третя:
Книгодрукування в XVI-XVIII ст. - Бібліогр.: с. 414416.

Книга — це джерело освіти, знання
і якщо збагачення, то збагачення
культурного і душевного.
Рильський М.

Українська книга [Текст] = Украинская книга :
[збірник статей і виступів на урочистих зборах з
нагоди святкування 400-річчя українського
книгодруку] / Державний комітет Ради Міністрів
УРСР, АН Української РСР, Український
поліграфічний ін-т імені Івана Федорова ; [редкол.: І.
М. Педанюк (відп. ред.), І. К. Білодід , Д. І. Гнатюк
[та ін.]. - К. : Х : Ред.-видав. відділ Книжкової палати
УРСР, 1965. - 265, [3] c. : іл., табл., схеми. - Бібліогр.:
в підрядкових приміт.

Ляхоцький, В. П.
Тільки книжка принесе волю українському
народові... [Текст] : книга, бібліотека, архів у
житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита
Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; Держкомітет
архівів України, Укр. державний науководослідний ін-т архівної справи та
документознавства, Історичний клуб "Планета"
[та ін.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. 662, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 405-643 та в
підрядкових примітках. - Покажчик: с. 644-661.

Гнатюк, Д. И.
Книговидавнича справа
на Україні в післявоєнні
роки [Текст] / Дм. Гнатюк. К. : Політвидав України,
1965. - 188, [3] c. : табл. Бібліогр.: в підряд.
примітках

Сикорский, Н. М.
Книга. Читатель. Библиотека
[Текст] : сборник
книговедческих работ / Н. М.
Сикорский. - М. : Книга, 1979. 279, [1] c. - (Труды
отечественных книговедов). Библиогр.: в примеч. Указатель: с. 266-278

По-справжньому
веде за собою та
книга, з якої читач
робить висновки
сам. Тільки така
книга впливає на
його поведінку.
А. С. Макаренко

Тимошик, М. С.
Історія видавничої справи [Текст] :
затв. МОН України як підручник для
студ. ВНЗ, які навч. за спец. "
Журналістика" і "Видавнича справа
та редагування" / Микола Тимошик. Вид. 2-ге, виправ. - К. : Наша
культура і наука, 2007. - 495, [1] с. :
іл. - (Б-ка видавця, редактора,
автора). - Бібліогр. до кожної теми.

Теремко, В. І.
Видавничий маркетинг [Текст] :
навчальний посібник / В. І.
Теремко. - К. : Академвидав, 2009.
- 271, [1] с. : табл. - (Альма-матер).
- Зміст: Сутність маркетингу і його
специфіка у видавничій справі ;
Маркетингові дослідження у
видавничому бізнесі ; Розроблення
і реалізація маркетингового
комплексу видавництва. - Бібліогр.:
с. 270-271.

Авторське право є
інститутом цивільного права і
ключовою галуззю права інтелектуальної
власності; воно призначене захищати
зовнішню форму вираження об'єкта (твір,
малюнок, збірник, фотографія та інше),
тобто їхнє «матеріальне втілення».
Авторське право не може
використовуватись для захисту
абстрактних ідей, концепцій, фактів,
стилів та технік, що можуть бути
використані у творі.
Авторське право історично виникло
внаслідок потреби захистити права
авторів літературних творів та творів
мистецтва. Нині авторське право
поширюється фактично на будь-які
результати творчої діяльності.

«…Дивною і
ненатуральною
здається людина,
яка існує без книги»
Т.Г.Шевченко

