Noč knjige 2016 - petek, 22. April
Svetovni dan knjige - sobota, 23. April
Biti ali ne biti - to je zdaj vprašanje
Pozdravljeni, prijatelji knjige, podporniki in soorganizatorji Noči knjige,
za začetek velja neskromno opravičilo za zakasnelo oglašanje. Dnevi so se posrkavali
eden v drugega in čas je kar švistnil do danes, ko se piše že 4. marec.
S kolegi iz sosednjih držav smo se nekoliko lovili glede samega datuma, saj Svetovni dan
knjige letos prvič pade na soboto. Vrh tega zaostrene razmere na področju slovenske
knjige terjajo svoje od vseh nas, posebej od tistih, ki smo izpostavljeni t. i. tržnim
(ne)zakonitostim.
Vendarle: Noč knjige, ta čudovita sanja, nam tudi letos pride v goste in zdaj je zadnji čas,
da jo napravimo svečano in lepšo kot kadarkoli doslej!
Glede datuma smo se uskladili s kolegi v sosednji Hrvaški in se odločili, da bo letošnja
Noč knjige izjemoma že v petek, 22. aprila, veliko prirediteljev namreč dogodkov ne bi
moglo izvesti na dela prost dan. Obenem bomo vendarle obeležili tudi Svetovni dan
knjige dan kasneje, v sodelovanju s partnerji pripravili kak prav poseben dogodek in te
dogodke enakovredno vključili v promocijo.
Letošnje leto bo prav posebno, saj prav v omenjenih aprilskih dneh obeležujemo 400letnico smrti
kar
dveh
velikanov
evropske
literature
– Miguela
Cervantesa in Williama Shakespearja. V soglasju s hrvaško Nočjo knjige smo se zato
odločili, da ob tej redki obletnici izpostavimo znamenito misel iz dramskega dela
Hamlet: Biti ali ne biti - to je zdaj vprašanje. Posebno bo to leto tudi zato, ker je
slovenska kultura in z njo knjiga v vse večji in vse očitnejši stiski – zato je naše
prizadevanje in prispevek k zaščiti branja ter knjige toliko večji in tehtnejši.
Z veseljem vam sporočamo, da je že pripravljena nova spletna stran, promocijski
materiali so v nastajanju, nared za najavo dogodkov je tudi prijavnica. Rok za prijavo
dogodkov ostaja isti kakor lani: 31. marec.
Z namenom, da naša jadra napolnimo z navdihom milega pomladnega vetra, vas vabimo
na operativni sestanek soorganizatorjev projekta in sicer
v torek, 8. marca, ob 14. uri v prostorih Društva slovenskih pisateljev (Tomšičeva
12, Ljubljana).

Na knjigo! Na branje! Ekipa Noči knjige
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