Dragi ljubitelji knjige, cenjeni bralci, spoštovani knjižničarji!
Lani je Noč knjige povezala več kot 100.000 ljubiteljev knjige, in sicer na več kot 480
dogodkih v 135 krajih po Sloveniji in v zamejstvu. Na njih so se s knjigami, avtorji, glasbo,
razstavami, ki jih je spodbudila literatura, družili vsi – od najmlajših v vrtcih do najstarejših v
domovih za ostarele.
Noč knjige namreč nagovarja vse generacije bralcev, spodbuja dvig bralne kulture in
pismenosti ter vrednot domišljije in znanja v družbi. Ker je to tudi del poslanstva knjižnic,
vas z veseljem vabimo k sodelovanju in pripravi dogodkov za Noč knjige 2016 v vaši
splošni ali šolski knjižnici, v povezavi z vašim krajem in krajevno skupnostjo.
Organizirajte literarno branje, pogovor o knjigi in literaturi, srečanje z avtorji, podpisovanje
knjig, delavnice, omizja, ogled gledališke predstave ali druge dogodke, povezane s knjigo …
Inovativnost je dobrodošla, bodite usmerjeni k dvigovanju zavesti o pomembnosti branja,
opogumljanju duha in bistrenju pogleda!
Ob organizaciji se lahko oprete na fokus letošnjega Svetovnega dneva knjige in Noči knjige,
ki bo 400-letnica smrti dveh velikanov evropske literature: Miguela Cervantesa (29.
september 1547 – 22. april 1616) in Williama Shakespearja (26. april 1564 – 23. april 1616).
V soglasju s hrvaško Nočjo knjige se je ekipa Noči knjige odločila, da ob tej redki obletnici
izpostavi znamenito dilemo iz dramskega dela Hamlet: Biti ali ne biti – to je zdaj vprašanje.
Eksistencialno vprašanje, ki se danes vsekakor nanaša predvsem na stanje slovenske kulture.
Noč knjige je lahko odgovor nanj predvsem kot izraz skupnega, družbeno aktivnega
prizadevanja za zaščiot branja in knjige. Zdi se, da prav ta demokratična in skupnostna nota
projektu daje bistveni zanos in vzdušje.
Hkrati vam je ekipa Noč knjige 2016 že pripravila novo spletno stran http://2016.nocknjige.si/
ter na njej prijavnico dogodkov za prireditelje, mobilno aplikacijo ter promocijska gradiva.
POZOR! Noč knjige bomo letos izjemoma obeleževali že v noči z 22. na 23. april – saj je
petek dan, ko se prireditvi lahko pridružijo tudi šole in knjižnice. Zelo nas bo veselilo, če bo
med njimi tudi vaša cenjena organizacija.
V pričakovanju srčnega odziva vas lepo pozdravljamo,
Organizacijski odbor Noč knjige 2016

E-naslov: nocknjige@gmail.com

