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Jak czytanie wpływa na rozwój człowieka i społeczeństwa?

MATERIAŁ PRASOWY

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich są jak co roku doskonałą okazją do dyskusji na temat
kondycji czytelnictwa w naszym kraju. Tym razem jednak chcielibyśmy zająć się tematyką związaną z
czytaniem w sposób bardziej interdyscyplinarny. Nie będziemy analizować wyników badań czytelnictwa ani
opracowań statystycznych dotyczących rynku wydawniczego.
Zapraszamy na trzy popularnonaukowe wykłady. Pierwszy z nich będzie dotyczył wpływu czytania na
funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Z zagadnieniem tym zapozna nas dr Paweł Boguszewski z Pracowni
Modeli Zwierzęcych IBD im. M.Nenckiego PAN. Drugi wykład będzie dotyczył zagadnień związanych z
motywacją do czytania. Dr Zofia Zasacka z Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej opowie o
elementach motywujących do czytania i o korzyściach płynących z takiego rodzaju aktywności
intelektualnej. Zwieńczeniem spotkania będzie wykład prof. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej w
Katowicach, który przedstawi zagadnienia dotyczące kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Tematyka tegorocznej konferencji ma stanowić pretekst do dyskusji nad czytaniem jako szerokim zjawiskiem
społecznym, którego podłoża i skutków możemy szukać w psychologii i fizjologii. Czytanie to proces
społeczny dzięki, któremu możliwe jest zarówno zdobywanie informacji i nauka jak i przekazywanie
przyszłym pokoleniom myśli, uczuć i dorobku intelektualnego. Warto przyjrzeć się temu zjawisku
dokładniej, przez pryzmat współczesnych osiągnięć nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Opracowanie: Polska Izba Książki

Wszystkie materiały z konferencji prasowej – w tym prezentacje i materiały przedstawione podczas
spotkania – dostępne są na stronie www.pik.org.pl.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy
zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa,
urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia
mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO
ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.
W 2008 roku Polska Izba Książki, inicjator obchodów tego święta w Polsce, zaprosiła Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książki, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich,
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Izbę Księgarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
do współpracy przy organizacji obchodów. Powstał Komitet Porozumiewawczy wspierany przez Instytut
Książki. Z roku na rok w dniach wokół 23 kwietnia coraz więcej mówiło się i pisało o książkach, coraz więcej
było imprez, konkursów i innych wydarzeń związanych z książką i czytaniem. W księgarniach odbywają się
już tradycyjnie: weekendy z różą, a w tysiącach bibliotek spotkania i warsztaty. W niektórych regionach w
obchody włączyły się samorządy i urzędy lokalne. Media, którym początkowo trzeba było przypominać o
tym święcie, wpisały tę datę w swój grafik i są aktywnym uczestnikiem obchodów. Dyskusja o książce, o
wielkiej przyjemności czytania i jego niezwykłej, wszechstronnej wagi dla naszego rozwoju zadomowiła się w
przestrzeni publicznej i zajęła swoje należne miejsce.

