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

Шевченко Т. Г.
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.
ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури.
Причиною вибору саме цієї дати послужило те, що багато відомих письменників
народились або померли 23 квітня. Наприклад, М. Сервантес, В. Шекспір, Л. Вега,
М. Дрюон, М. Валеджо, В. Набоков… Сьогодні Всесвітній день книги святкують у
190 країнах світу.
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.
Цього дня проводяться зустрічі з авторами, читання уривків із улюблених
книг, різноманітні конкурси, акції на захист книги, фестивалі читання,
розпродаж книг тощо. Деякі країни з нагоди цієї дати видають одне з
найпопулярніших видань і роздають його безкоштовно.
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.
Кожного року за ініціативою ЮНЕСКО обирається Всесвітня столиця книги.
Такими вже були Мадрид, Александрія, Нью-Делі, Антверпен, Монреаль, Турин,
Богота, Амстердам, Бейрут, Любляна, Буенос-Айрес, Єреван. В 2013р. таїландська
столиця Бангкок названа «очільником» світової книгоіндустрії тобто упродовж
року вона вважатиметься Всесвітньою столицею книги. Вибір книжкових
столиць – частина зусиль ЮНЕСКО з популяризації книг і читання.
Книга на сучасному етапі розвитку цивілізації залишається одним із
найефективніших інструментів передачі інформації з усіх сфер людської
діяльності. Писемність завжди була головним чинником у культурі кожного
народу, відігравала провідну роль у його духовному розвитку, тісно поєднувала
покоління. Книги покликані служити людям, а краса і мудрість, відтворена у
друкованих рядках, неодмінно має стати на заваді жорстокості,
несправедливості й насиллю, врятувати наш неповторний світ.
Щодо авторського права - це один із засобів охорони інтелектуальної
власності людини, набір прав, наданих авторам оригінальних творів.
Інтелектуальна власність охоплює всі творіння людського розуму. Великий
Мікеланджело писав: «Людина малює головою, а не руками». Авторське право
захищає не ідеї або факти, а спосіб їх вираження: письмові, музичні, живописні,
драматичні, хореографічні твори, фільми та мультимедійні продукти,
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комп'ютерні програми. Знаком того, що той чи інший оригінальний твір
охороняється авторським правом, служить символ ©. За ним, зазвичай,
вказується ім'я власника авторського права та рік створення твору.
Першим нормативним актом авторського права вважається «Статут королеви
Анни», 23 квітня - Всесвітній день книги і авторського праваприйнятий в Англії
у 1709 році. А в 1967 р. в Стокгольмі була підписана Конвенція про заснування
Всесвітньої організації інтелектуальної власності - спеціалізованої агенції
Організації Об'єднаних Націй.
Її мета - розвиток збалансованої та
загальнодоступної міжнародної системи охорони інтелектуальної власності. З
прийняттям Верховною Радою України Закону № 3792-XII «Про авторське право
і суміжні права» від 23 грудня 1993 року у нашій країні було створено авторське
правове поле, яке весь час удосконалюється і стає ближчим до міжнародних
норм.
Щиро вітаємо всіх шанувальників книги, усіх тих, хто шанує й розвиває
друковане слово, із Всесвітнім днем книги і авторського права!
Бажаємо нових відкриттів, реалізації творчих задумів та натхнення! Нехай
придбана у цей день нова книжка стане її власнику справжнім другом і
порадником на довгі літа.
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