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 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA - 18 STYCZEŃ  

Święto ustanowione na pamiątkę urodzin Alana Alexandra Milne’a, twórcy Kubusia Puchatka. 

Pierwsza książka „Kubuś Puchatek” ukazała się w 1926 r. w Londynie, od tej pory dzieła pisarza 

przetłumaczono na kilkanaście języków. 

 

 

 

DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA - 2 LUTY 

Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, 

że to może być prawda. Dzień Pozytywnego Myślenia ma pomóc wszystkim przyjąć tę prawdę i 

uwierzyć, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Pomysłodawcą tego święta, które w USA 

obchodzi się 13 września, jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell.  

 

 

 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYTULANIA BIBLIOTEKARZA – 1 MARZEC 

 Jak sama nazwa wskazuje, w ten dzień wypadałoby podziękować pracownikom biblioteki. Nie tylko 

pomagają nam w wyborze ciekawej lektury, ale i przymykają oko, gdy nieco spóźnimy się z oddaniem 

książki. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZCZĘŚCIA - 20 MARZEC 

W ten dzień warto rozejrzeć się dookoła – szczęście z pewnością jest gdzieś blisko nas, jeśli tylko 

potrafimy je docenić… 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI - 2 KWIECIEŃ 

To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny 

duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, 

„Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.  

  

Święto uchwalono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY, 

Polska sekcja tej organizacji istnieje od 1973 roku). Każdego roku gospodarzem święta jest inne 

państwo – impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hiszpania, 

Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjednoczone. Polska takża była gospodarzem Międzynarodowego 

Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 roku.  

 DZIEŃ CZEKOLADY - 12 KWIECIEŃ 

Niezmiennie uwielbiana na całym świecie od ponad 200 lat. Trudno się dziwić temu szaleństwu – w 

końcu czekolada w bardzo długo czekało na światowe odkrycie.  W XV wieku przywiózł ją do Europy 

Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw. Następnie minąć musiało kilkaset lat, zanim w 

Niemczech powstała pierwsza tabliczka czekolady. Co więcej, oprócz tego, że jest pyszna, czekolada 

spożywana w umiarkowanych ilość może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie. 

 

 

 

DZIEŃ BEZ KOMPUTERA – 3 MAJ 

 

Dla wielu milionów ludzi na świecie byłby to dzień wyjęty z życia. Bez aktualizacji statusu na 

facebooku, bez najświeższych wiadomości z kraju i zagranicy, bez ulubionych seriali i gier, słowem – 

bez sensu. Niemniej inicjatywa ta ma właśnie na celu uświadomienie ludziom nie tego, co dzięki 

komputerom zyskują, ale raczej rzeczy, które mogą przez nie przeoczyć lub stracić. Pomysłodawcami 

„Shutdown Day” są Kanadyjscy imigranci – Białorusin Denis Bystrov i Hindus Ashutosh Rajekar – 

którzy pewnego dnia stwierdzili, że chcieliby więcej czasu poświęcać rodzinie i bliskim w życiu 

rzeczywistym, a nie wirtualnie. Przygotowali oni stronę internetową, na której każdy mógł złożyć 

deklarację, że 3 maja sprosta wyzwaniu, jakim jest doba bez komputera. Akcja szybko zyskała 

popularność, a informacje o pomyśle dnia off-line pojawiły się w największych mediach na świecie 
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DZIEŃ DOBREJ OCENY – 3 CZERWIEC  

Dziś żadnemu nauczycielowi nie wypada postawić złej oceny. .. 

 DZIEŃ PRZYJACIELA – 9 CZERWIEC 

 Czasem przyjaciel jest nam bliższy niż własny brat albo siostra. Trochę to smutne, ale nikt nie ma 

wpływu na to kto jest naszym rodzeństwem. A przyjaciela wybieramy świadomie. Warto więc dbać o 

nich, bo dobry przyjaciel to prawdziwy skarb. 

 

 

 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI – 30 LIPIEC 

 Historia obchodów sięga lat 30. ubiegłego wieku kiedy firmy sprzedające kartki okolicznościowe w 

USA zaczęły promować Dzień Przyjaźni, jednak święto to nie przyjęło się. Znacznie większy wydźwięk 

miała za to inicjatywa uczczenia przyjaźni w Ameryce Południowej, gdzie pomysł zrodził się w 1958 

roku. Minęło jednak wiele lat, zanim w 2011 roku ONZ oficjalnie ustanowiło 30 lipca 

Międzynarodowym Dniem Przyjaźni. Dzięki Internetowi święto powoli wykracza poza granice 

Ameryki Południowej i staje się bardziej popularne w innych rejonach świata. Pojęcie przyjaźni 

istnieje tak długo jak relacje między ludźmi, jest pojęciem uniwersalnym, aczkolwiek w różnych 

kulturach objawiać się może nieco inaczej.  

 

 

 

DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI – 9 SIERPIEŃ 

Obchodzony jest 9 sierpnia i chociaż nie udało się ustalić pomysłodawcy tego święta, ani nie ma 

źródeł jego pochodzenia, nie stanowi to jednak przeszkody w jego celebrowaniu. Jest to wyjątkowy 

dzień dla wszystkich, którzy lubią czytać.  Zachęca on nie tylko do refleksji związanych z historią druku 

i książek, ale także stanowi okazję dla bibliofili do powiększenia swoich zbiorów, jak również do 

wzajemnego obdarowywania się książkami. 
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ŚWIATOWY DZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA – 8 WRZEŚNIA  

Święto powstało z inicjatywy UNESCO w 1965 roku. Jego obchody mają na celu zwrócenie uwagi na 

to, jak ważna jest umiejętność czytania i pisania. 

  

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA - 29 WRZESIEŃ 

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich 

rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został 

ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin 

Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU – 2 PAŹDZIERNIK 

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia 

był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley 

face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy 

widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ORIGAMI – 24 PAŹDZIERNIK 

Jest obchodzony w celu propagowania, wywodzącej się z Chin, a rozwiniętej w Japonii, sztuki 

składania papieru. Tradycyjne orgiami polega na tworzeniu figur z kwadratowego arkusza papieru 

poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek. Obecnie istnieje wiele odmian origami, między innymi 

origami modułowe, które umożliwia wykonanie przestrzennych figur z wielu, połączonych ze sobą, 

małych elementów z origami. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – 5 LISTOPADA 

 Data święta została wybrana na cześć urodzin Walta Disney’a, autora bajek animowanych dla dzieci. 

Dzień ten świętowany jest przede wszystkich w przedszkolach i niższych klasach szkoły podstawowej. 

Z tej okazji organizowane są m.in. przedstawienia, konkursy plastyczne, akcje głośnego czytania.  

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA - 20 LISTOPAD 

Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach 

Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki 

najmłodszym. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – 25 LISTOPADA  

Święto ustanowione w 2002 roku, w 100 rocznicę powstania tej maskotki. Z tej okazji w 

przedszkolach, szkołach, bibliotekach odbywają się m.in. spotkania autorskie, przedstawienia, 

konkursy. 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 3 GRUDZIEŃ 

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie 

społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej 

grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych 
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