1 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, obchodzony w Polsce od 1952 roku.
1-8 czerwca OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, zainaugurowany 1 czerwca
2001 roku przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", w celu uświadomienia
społeczeństwu ogromnego znaczenia głośnego codziennego 20-minutowego czytania
dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju.
3 czerwca 1902 roku zmarł ADOLF DYGASIŃSKI, prozaik, publicysta, pedagog, autor m.in.:
książki dla młodych czytelników Przygody młodzieńca, czyli Robinson polski oraz zbioru baśni
i bajek Cudowne bajki. 115. rocznica śmierci
(ur. 7 III 1839)
4 czerwca 1942 roku zmarła HALINA GÓRSKA, powieściopisarka, publicystka, działaczka
społeczna, autorka książek o dużych wartościach wychowawczych
i społecznych, m.in.: O księciu Gotfrydzie, rycerzu gwiazdy wigilijnej, Chłopcy z ulic miasta,
Druga brama. (ur. 4 V 1898) 75. rocznica śmierci
4 czerwca NOC BIBLIOTEK, ogólnopolskie, wieczorno-nocne wydarzenia promujące
czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. To okazja do zaprezentowania
zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej, poszerzenia grona czytelników i wypromowania
bibliotek w mediach.
5 czerwca ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ogłoszony przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku.
6 czerwca 1922 roku urodził się JERZY BROSZKIEWICZ, prozaik, dramaturg, eseista,
publicysta, autor powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Wielka, większa i największa (wpisana
w 1979 roku na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena), Długi deszczowy tydzień, Kluska, Kefir
i Tutejszy. (zm. 4 X 1993) 95. rocznica urodzin
7 czerwca 1872 roku urodził się BENEDYKT HERTZ, prozaik, bajkopisarz, satyryk, dramaturg,
tłumacz i publicysta, autor piszący także dla młodych czytelników: Taś, taś, Ze wspomnień
Samowara (zm. 31 X 1952) 145. rocznica urodzin 65. rocznica śmierci
8 czerwca 1927 roku urodził się WIKTOR WOROSZYLSKI, poeta, prozaik, publicysta, tłumacz,
autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Dużo śmiechu, trochę smutku, to historia
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o mamutku, Cyryl, gdzie jesteś?, I ty zostaniesz Indianinem, Mniejszy szuka Dużego. (zm. 13
IX 1996) 90. rocznica urodzin
8 czerwca 1947 roku urodził się EDWARD LUTCZYN, grafik, plastyk, laureat licznych nagród,
autor rysunków satyrycznych, karykatur, plakatów oraz ilustracji do książek dla dzieci, m.in.:
Kurczę blade, Moja babcia gra na trąbie, Remanent W. Chotomskiej, Daktyle D. Wawiłow.
70. rocznica urodzin
16 czerwca 1907 roku urodził się JAN SAMUEL MIKLASZEWSKI, grafik, rzeźbiarz, ilustrator
książek dla dzieci, m.in.: Zwierzęta wśród ludzi H. Boguszewskiej, Napisane ptasią łapą
T. Goździkiewicza, Głowa na tranzystorach, Za minutę pierwsza miłość H. Ożogowskiej. (zm.
28 II 1982) 110. rocznica urodzin 35. rocznica śmierci
18 czerwca - OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO WOLNYCH KSIĄŻEK (tzw. BOOKCROSSING), idea
nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych
(park, pociąg, autobus, teatr), jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach
bookcrossingowych (stoliki, regały, półki), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać
dalej. To niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa.
18 czerwca 1982 roku zmarła STEFANIA WORTMAN, bibliotekarka, redaktor i wydawca
arcydzieł literatury baśniowej, tłumaczka i autorka prac o literaturze fantastycznej dla dzieci
i młodzieży, m.in.: Woda żywa, U złotego źródła. 35. rocznica śmierci
(ur. 5 XI 1912)
105. rocznica urodzin
23 czerwca DZIEŃ OJCA, obchodzony w Polsce od 1965 roku.
26 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII, ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987 roku w celu zwalczania narkomanii
i uzależnienia od środków odurzających.
28 czerwca 1977 roku zmarł JANUSZ TEODOR DYBOWSKI, pseud. Abstraktow i in., prozaik,
dramatopisarz, autor powieści historycznych adresowanych także do młodzieży, m.in.: Hołd
pruski, Błazen starego króla, Wieża Czarnej Księżniczki. (ur. 1 IV 1909) 40. rocznica śmierci
28 czerwca 2002 roku zmarła JOANNA POLLAKÓWNA, pseud. Dorota Barycz, poetka,
prozaik, krytyk i badacz literatury, autorka tomików wierszy dla dzieci, m.in.: Kółko graniaste,
Marceli Szpak dziwi się światu, Pytalik. 15. rocznica śmierci (ur. 1 VI 1939).
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