Ljubljana, 11. april 2015

VABILO
Spoštovane novinarke in novinarji!
Noč knjige 2016 bo ob podpori Unesca tretjič zaporedoma zaživela na predvečer dneva
knjige, torej 22. aprila. Knjigarne, knjižnice, kavarne, šole, podjetja, javna prizorišča in
ostali knjigi naklonjeni prostori bodo od jutra do trde noči organizirali samostojne
dogodke v povezavi z branjem in knjigo. V preteklih letih je v Sloveniji Noč knjige
doživela izjemno odmevnost – več kot 400 prireditev je potekalo v 130 krajih po
Sloveniji in zamejstvu – in letos se nadejamo, da bo v branju povezala 100.000 ljudi.
Ob tem uvajamo nekaj bistvenih novosti. Prvič: Noči knjige se s simbolno gesto
prižgane luči pridružujejo Zavodi za prestajanje zapornih kazni po vsej Sloveniji. Drugič:
22. aprila ob 18. uri bomo med dogodki po vsej Sloveniji prebrali skupni manifest v
podporo bralni kulturi. Tretjič: na Prešernovem trgu bodo v organizaciji Mestne
knjižnice Ljubljana potekali dogodki skozi cel večer, medtem ko bo na Mestnem trgu
bralno dogajanje vodilo Društvo slovenskih pisateljev oziroma Slovenski dnevi knjige.
Četrtič: 23. aprila zvečer bomo osrednji dogodek organizirali na avtobusu LPP, ki bo
povezal ljubljanske ulice, poimenovane po literatih, z njihovimi literarnimi deli.
Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco:
predstavitev projekta Noč knjige 2016
v torek, 12. aprila 2016 ob 11. uri
v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi 27 v Ljubljani.
V okviru novinarske konference bodo o projektu ter o položaju knjige spregovorili:








predstavnica Slovenske komisije za UNESCO, Barbara Urbanija
predsednik Društva slovenskih pisateljev, Ivo Svetina
direktor Javne agencije za knjigo RS, Aleš Novak
direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, mag. Jelka Gazvoda
predstavnik projekta Noć knjige na Hrvaškem
predstavnica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, Vesna Horžen
pobudnik projekta Noč knjige v Sloveniji, Rok Zavrtanik (podpora: Matic
Pavlič, vodja projekta).
Vljudno vabljeni!
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Častni pokrovitelj:
Unesco Slovenija
Pokrovitelji:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Ljubljanski potniški promet
Slovenske železnice
Založba Sanje
Medijski pokrovitelji:
Radio televizija Slovenija
Radio Študent
Revija Bukla
Založba Družina
Združeni za branje in knjigo | Organizatorji Noči knjige
Amnesty International Slovenija, Antikvariat Glavan, Beletrina, zavod za založniško
dejavnost, Bukla, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo knjigotržcev Slovenije,
Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo slovenskih pisateljev, Društvo
slovenskih založnikov, Festival Sanje, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Javni
sklad za kulturne dejavnosti, Knjigarna Libris Koper, Mestna knjižnica Ljubljana,
Mladinska knjiga, Morfem založništvo, Narodna in univerzitetna knjižnica, Skupaj za
knjigo, Slovenska sekcija IBBY, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (Noč branja), UNESCO
Slovenija, Založba Sanje, Združenje slovenskih splošnih knjižnic.
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