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Dvaindvajseti april 2020 bo čudežen dan, ki se bo prelil v še bolj čarobno noč. 

Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo po       

vsem svetu, zadnja leta tudi ponoči. S knjižnim ponočevanjem so začeli                     

v Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji in na Irskem. Izjemno prodorna Noć knjige                    

od leta 2012 poteka na sosednjem Hrvaškem, leta 2014 pa je v sodelovanju                   

s hrvaškimi kolegi prvič zaživela tudi v Sloveniji in Srbiji.  

Premierno slovensko Noč knjige je na svetovni dan knjige pod častnim 

pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco soustvarilo 79 krajev  

in nič koliko knjižnih zanesenjakov – po Sloveniji in v zamejstvu. 

Mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljne 

gradnike zdrave družbe, nagovarja vse generacije bralcev in na prav 

posebno noč, ko knjiga pokaže svojo moč, se na Slovenskem zvrsti                          

plejada dogodkov, usmerjenih k dvigovanju zavesti o branju,                       

opogumljanju duha in bistrenju pogleda. 

 



Noč knjige v izrednih razmerah … BO! 

https://2020.nocknjige.si/ 

Ker je druženje v živo omejeno, se selimo na domove, v naravo in v virtualne 

svetove. V času trajanja Noči knjige ste najlepše vabljeni k sodelovanju: 

ustvarjajte lastne literarne svetove in jih delite s skupnostjo bralskih 

navdušencev. Letos vas posebej vabimo, da vtise o potovanjih po knjižnih 

svetovih delite v obliki avdio in video posnetkov: vnaprej lahko pripravite 

posnetek lastne pesmi, kratke zgodbe, pravljice, odlomka iz romana, literarne 

recenzije, navdihnjenega razmisleka o času tu in zdaj, ali pa na ta način 

posnamete in poustvarite odlomek iz katere vam ljubih knjig.  

Poskusite se lahko tudi v spletnem predvajanju v živo (»online streaming« na 

Knjigi obrazov in drugje), ustvarite spletno zgodbo (»story«) na Instagramu                 

ali organizirate knjižni večer s prijatelji preko katerega od platform,                              

ki omogočajo komuniciranje na daljavo, kot so Skype, Houseparty, Zoom, 

FaceTime in drugi. Knjižni klub v času korone preko Zooma? Zakaj pa ne!                   

Še več idej prihaja še ta teden v posebnem Vodniku po Noči knjige v izrednih 

razmerah.  Spremljajte nas! 

Najpomembnejše navodilo od vseh je: naj fantazija, navdih in ustvarjalnost 

sežejo daleč preko meja štirih sten, v širna vesoljna sozvezdja skupnosti 

knjigoljubcev, bralk in bralcev, književnic in književnikov, pesnikov in pesnic, 

literarnih kritkov, spletnih blogerjev, knjižničarjev, založnikov, ilustratorjev, 

antikvarjev, ustanov in organizacij, ki se posvečajo knjigi – vseh tistih, za katere 

se svet brez knjige ne bi vrtel. Meja je šele nebo … ki je brezkončno. 

 

     

 

Naj živi knjiga! Naj živimo bralci! 

https://2020.nocknjige.si/

