
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

Świętujemy i rozdajemy 100 książek! 

[KONKURS] 
23.04.2021 
Takiej nagrody w lubimyczytać.pl jeszcze nie było! Rozdamy 100 książek, jeśli tylko 

powiecie nam, jak świętujecie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Do zgarnięcia 

są nowości i gorące premiery. 

 
Dziś święto każdego czytelnika, pisarza, wydawcy i księgarza! 23 kwietnia obchodzimy 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji lubimyczytać.pl składa najlepsze 

życzenia wszystkim, którzy kochają literaturę, tworzą ją, ilustrują, promują tłumaczą, a 

także o niej opowiadają. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy nie wyobrażającym sobie 

życia bez literatury! 

REKLAMA 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by dzisiejszy dzień hucznie świętować, pomimo przebywania w 

domu. Mamy nadzieję, że będziecie się dziś świetnie bawić! 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

Początki tradycji świętowania miłości do książek sięgają dwóch dekad wstecz. Formalnie 

Światowy dzień Książki i Praw Autorskich został ustanowiony w 1995 roku z inicjatywy 

UNESCO. Data 23 kwietnia to nie przypadek – to właśnie tego dnia przypada rocznica 

urodzin lub śmierci Williama Szekspira, Miguela de Cervantesa, Vladimira Nabokova, 

Maurice’a Druona czy Halldóra Laxnessa. 

Wybitni pisarze patronują świętowaniu, które w różnych krajach przybiera różne formy – na 

przykład w Hiszpanii czytelnicy obdarowują się różami i książkami. My również 

chcielibyśmy obsypać Was książkami! Z okazji Światowego Dnia Książki zapraszamy do 

wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie, w którym do zgarnięcia jest aż 100 książek! 



Konkurs 100 książek na Światowy Dzień Książki 

Czy dzisiejszy dzień będziecie hucznie świętować, czy też stawiacie na spokojny wieczór z 

relaksującą lekturą? Złożycie życzenia ulubionemu twórcy za pośrednictwem Facebooka, 

wrzucicie na Instagram zdjęcie najukochańszej książki? A może ocenicie przeczytane książki 

na lubimyczytać.pl i wystawicie im oceny? 

Zasady konkursu 

Chcemy dowiedzieć się, jak spędzacie dzisiejszy dzień! 

1. W komentarzu do tej aktualności prześlij nam „kartkę z pamiętnika – 23 kwietnia”. 

2. W tekście, stylizowanym na wpis do pamiętnika/dziennika, opisz dzisiejszy dzień z 

punktu widzenia czytelnika. Jak świętujesz Światowy Dzień Książki? 

3. Autorów dziesięciu najciekawszych i najbardziej kreatywnych wpisów nagrodzimy 

pakietami książek! 

Do wygrania 

10 pakietów książkowych po 10 książek. 10x10 = 100 książek dla czytelników! 

Poniżej najważniejsze postanowienia regulaminu: 

 Konkurs trwa od 23 kwietnia do 9 maja. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby 

posiadające adres korespondencyjny w Polsce oraz konto na portalu lubimyczytać.pl. 

Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 24 maja 2021 roku. 

 Zgłaszając pracę do Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza i potwierdza, że 

przedmiotowy tekst jest jego własnością i oraz że posiada prawa autorskie do tekstu, w 

tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 

 Prace powinny zostać umieszczone bezpośrednio w wątku konkursowym. 

 Prace powinny mieć formę tekstu nie dłuższego niż 2000 znaków ze spacjami. 

 Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

 Adres i numer telefonu zwycięzcy powinien zostać nadesłany najpóźniej dwa tygodnie 

od daty ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie administracja lubimyczytać.pl 

dopuszcza wybór kolejnego laureata lub nieprzyznanie nagrody. 

Pełną wersję regulaminu znajdziecie tutaj. 

Miłej zabawy! 

Źródło: https://lubimyczytac.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-swietujemy-i-

rozdajemy-100-ksiazek-konkurs 

                                                                                                                           Joanna Patro 
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