Dia Mundial do Livro – 23 de abril de 2020
Não existem bibliotecas sem livros. Desde 1996 que a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura - instituiu o dia 23 de abril como Dia Mundial do Livro, assinalando o respeito pelos
livros e celebrando o gosto pela leitura.
A data escolhida pela UNESCO acolhe em si uma grande força simbólica.
Por um lado, rende homenagem a dois grandes escritores: Miguel de Cervantes e William Shakespeare
ambos falecidos no dia 23 de abril de 1616. Por outro, está associada a uma antiga tradição da Catalunha,
fundada na lenda de S. Jorge, segundo a qual, nesta data, os cavaleiros ofereceriam às suas damas uma rosa
vermelha (de S. Jorge) e receberiam delas, em apreço aos seus atos heróicos, um livro.
Esta celebração não pode esquecer outros heróis que não sendo escritores, contribuíram com as suas
invenções para a conceção e divulgação do livro: Bi Sheng (c. 990-1051 d.C.) que viveu na Dinastia Song do
Norte da China e inventou a primeira tecnologia conhecida de impressão de tipos móveis; Johannes
Guttenberg (c. 1400-1468) inventor do processo de produção em massa de tipos móveis para impressão, com
um papel essencial na difusão cultural renascentista, permitindo que os livros fossem produzidos em grande
quantidade e a um preço acessível, fazendo-os chegar a um número muito maior de pessoas e o tipógrafo
italiano Aldo Manúcio (1449-1515), que modernizou o projeto tipográfico, inaugurador do design editorial.
Em tempos de isolamento social, longe do espaço físico das bibliotecas, é urgente, em nossas casas,
continuar a celebrar o livro (esteja ele em suporte papel ou suporte digital) e brindar à leitura, essa capacidade
humana por excelência capaz de nos trazer conhecimento, estreitar e elevar, garante e memória das
expressões e liberdades fundamentais.
Comungando do slogan “Um livro no coração. Todos somos Livros.” divulgo o link de acesso ao cartaz
escolhido para a comemoração deste dia pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)
da autoria da ilustradora Mariana Rio.
DGLAB. Direção-geral do Livro, dos Arquivos e das bibliotecas.
http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/noticiasEventos/Documents/Diamundialdolivro_2020_MarianaRio.pdf
Um feliz Dia do Livro para todos
Armanda Dias
Professora bibliotecária
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