
ŁÓDZKIE OBCHODY  

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻEK  

i PRAW AUTORSKICH 

 

 

23.04 Niedziela  

 

BOB DYLAN Filipa Łobodzińskiego 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książek i Praw Autorskich - spotkanie z 

Filipem Łobodzińskim (aktor, dziennikarz prowadzący programu Xiegarnia 

TVN 24) jako autorem tłumaczeń wierszy noblisty Boba Dylana w książce 

„Duszny Kraj” właśnie wydanej przez Biuro Literackie (w planie zagranie i 

zaśpiewanie przez Filipa Łobodzińskiego kilku piosenek Boba Dylana).  

Prowadzenie spotkania: prof. Jerzy Jarniewicz 

 

Miejsce: Dom Literatury w Łodzi godz. 17.30 

 

 

24.04. Poniedziałek 

 

WIEC LUDZI i KSIĄŻEK 

 

 

z okazji Międzynarodowego Dnia Książek i Praw Autorskich, organizacja  w 

Parku im. H. Sienkiewicza Wiecu Ludzi i Książek w formie manifestacji 

atencji i miłości do książek oraz promocji czytelnictwa, którego poziom 

nadal wskazuje tendencję spadkową. Mieszkańcy miasta (w tym licznie 

szkoły podstawowe, gimnazja, licea) zostaną zaproszeni do udziału w 



wydarzeniu w ramach którego odbędzie się wiec ludzi i książek, kiermasz 

wydawnictw, występy artystyczne, konkursy i warsztaty. 

 

Miejsce: Park im. Henryka Sienkiewicza na wysokości Ośrodka Propagandy 

Sztuki 

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, gimnazja, licea, rodzice z dziećmi 

 

Czas trwania: godz. 13.00 – 18.00 

 

Program: 

godz. 14.00 – 15.00  

Wiec ludzi i książek:  

- otwarcie wiecu w formie odczytania deklaracji promującej czytelnictwo; 

każdy uczestnik wiecu przychodzi z dwiema książkami: jedną ulubioną lub 

taką, która wiele zmieniła w jego życiu – ta książka podnoszona do góry 

podczas wiecu niejako bierze w nim udział na zasadzie „żywego” artefaktu; i 

drugą książką, którą mógłby ofiarować drugiej osobie (wymiana na zasadzie 

bookcrossingu); 

- świadectwa czytelnicze znanych osób (to jest krótkie przemówienie każdej 

zaproszonej osoby, które zawiera opowieść o książce, która dokonała jakiejś 

zmiany w jej życiu, pomogła zrozumieć osobistą sytuację, otwarła nowe 

horyzonty etc. 

- występy muzyczne (Jakub Pawlak, Szymon Wiśniewski, Agnellus); 

- promocja książek dla dzieci i młodzieży (krótkie opowieści o książkach); 

- czytanie wierszy Bolesława Leśmiana w ramach nieformalnego Roku 

Bolesława Leśmiana 

Świadectwa, promocje i występy muzyczne będą następować naprzemiennie, 

żeby zróżnicować program wiecu książek. 



 

15.00 – 16.30  

- prezentacje artystyczne domów kultury nawiązujące do idei 

Międzynarodowego Dnia Książek i Praw Autorskich (Bałucki Dom Kultury; 

Widzewskie Domy Kultury; Pałac Młodzieży; Ośrodek Kultury Górna; 

- warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z ideą książki; 

- Występ Kabaretu Bi-Ba-Bo 

 

16.30 – 17.45 

Hyde Park autorów i książek: występy poetów i pisarzy promujących swoje 

książki, promocje wydawnictw i programów kulturalnych bibliotek i domów 

kultury; 

 

17.45 – 18.00  

Zamykający wydarzenie występ muzyczny (Agnellus) 

14.00 – 18.00  

Kiermasz książek 

  

 

 

Partnerzy: wydawnictwa literatury dziecięcej i artystycznej, biblioteki, 

domy kultury 

 

 

Wydarzenie zgłoszone do Zarządu Zieleni Miejskiej UMŁ 


