<Ime organizacije> se pridružuje projektu Noč knjige 2016
Dvaindvajseti april bo čudežen dan, ki se bo prelil v še bolj čarobno noč.
Ustvarjalci in ljubitelji knjige se bomo od Goričkega pa vse tja do Pirana povezali
na en skupni imenovalec - branje! Po Sloveniji bo potekala Noč knjige 2016,
projekt, ki preko najrazličnejših dogodkov, vezanih na knjigo in branje, utira pot
literaturi v vsako poro naše družbe. Letos se projektu ni mogla upreti niti <Ime
vaše organizacije>. Ob mednarodnem dnevu knjige bomo tako organizirali
<naštejte dogodke>. Več o dogodku najdete na … [klik na razširitev novice]
Na Noč knjige vas vabimo v/na <kam> ob <kdaj>, ko bo <opišete vsebino dogodka>.
Se vidimo?
Projekt Noč knjige 2016 je nekomercialne narave, poteka kot družbena akcija, ki
povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne
vsebine. V Sloveniji Noč knjige tokrat poteka tretjič zaporedoma, tudi letos pod častnim
pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco. Letos se je v projektu Noč
knjige 2016 za knjigo združilo 23 organizatorjev, pričakujemo pa več kot 400
prirediteljev dogodkov, ki bomo s knjigo povezali okoli 110.000 bralcev.
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.
Če imate tudi sami idejo za izvedbo dogodka, le pogumno – tukaj je prijavnica [klik].
Več o projektu Noč knjige 2016 izveste na njegovi spletni strani
http://2016.nocknjige.si/, gostuje pa seveda tudi na družabnih omrežjih Facebook Noč
knjige – Slovenija in Twitter @Nocknjige.
Naj živi branje!

