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С отбелязването на този ден 

светът отдава почит към 

книгите, на просвещението и 

културните традиции, като най-

важното и значимо средство за 

съхранение и разпространение на 

знанието.

23 април е провъзгласен от ЮНЕСКО за 

Световен ден на книгата и авторското право. 



Денят е избран като символична почит към 

двама от най-големите колоси на световната 

литература – на 23 април в една и съща година 

(1616 г.) са починали Мигел де Сервантес и 

Уилям Шекспир.



Трудно е да осмислим огромното 

значение на книгите – те ни 

дават отговори на много въпроси, 

помагат ни да намерим своите 

житейски ориентири, предлагат ни 

знание и мъдри съвети, дават ни 

уникалната възможност да се 

докоснем до света на други хора.



Любопитни 

факти за книгите 

и четенето:



Четенето е упражнение за човешкия мозък
 Според учени от Emory University:

Потапяйки се в книгите ние не просто следваме сюжета, 

но и без усилие принуждаваме въображението си да работи. 

 Четенето е гимнастика за ума. Всеки път, когато 

четем, за да запомняме фактите, ние трeнираме 

„мускулите на паметта“ – обясняват учените 

от Tufts University.



Хората, които четат са по-активни във 

всяка сфера на живота

 Те имат изявена гражданска позиция, по-

вероятно е да гласуват, както и да спортуват, 

според проучване на National Endowment for the  

Arts.



Хората, които редовно четат, имат по-

голям шанс да напреднат в живота и  

кариерата
 „Четенето отваря врати и прави живота по-

лесен. Нещо повече – четенето е в състояние да 

ви  накара да се почувствате по-добре“ твърди 

 директорът на National Year of Reading.



„Не помня книгите, които съм 
прочел, точно както ястията, 
които съм изял, но все пак те са 
ме създали“

Ралф Уолдо Емерсон



Използвани източници:

 https://m.economy.bg/science/view/17671/Otbelyazvame-

Svetovniya-den-na-knigata

 https://www.gnezdoto.net/

 https://www.hera.bg/s.php?n=2080

https://m.economy.bg/science/view/17671/Otbelyazvame-Svetovniya-den-na-knigata
https://www.gnezdoto.net/
https://www.hera.bg/s.php?n=2080
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