Noc s Andersenom – 29. 3. 2019
14. ročník Noci s Andersenom sa bude tento rok konať v termíne 29. 3. 2019. Marec je
tradične vnímaný ako Mesiac knihy a po Týždni slovenských knižníc, ktorý sa bude tento rok
konať 4. – 10. 3. 2019, nás na konci mesiaca čaká ďalšie významné celoslovenské podujatie,
ktorého cieľom je podpora čítania detí počas rozprávkovej noci plnej zábavných aktivít.
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc koordinuje Noc s Andersenom na Slovensku
od roku 2006 a do podujatia sa každoročne zapájajú desiatky verejných knižníc, školských
knižníc a škôl vo všetkých regiónoch Slovenska.
Podujatie Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali dve knihovníčky Mirka Čápová a Hana
Hanáčková v roku 2000 v Uherskom Hradišti, kedy v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas 18
rokov sa z pôvodne komorného podujatia Noci s Andersenom stalo úspešné medzinárodné
podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj
v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, Grécku, Veľkej Británii, Nemecku,
Dánsku, Novom Zélande, Malte, Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku.
Podujatie sa koná vždy v piatok s dátumom blížiacim sa ku dňu narodenín dánskeho
rozprávkara – Hansa Christiana Andersena. Noci s Andersenom sa v roku 2018 vo všetkých
krajinách spolu zúčastnilo viac ako 95 000 detí na viac ako 1600 zaregistrovaných „spacích
miestach“, pričom Slovensko je po Českej republika je v poradí druhou krajinou s najvyšším
počtom zapojených knižníc do tohto úspešného podujatia na podporu čítania detí.
V roku 2018 bolo na Slovensku zapojených spolu 210 knižníc a škôl s celkovým počtom
vyše 9000 nocujúcich detí. Zapojte sa a prekonajme spoločne toto číslo.
Na Slovensku je spolu 26 verejných a školských knižníc, ktoré sa do podujatia zapojili v
každom z doterajších 13. ročníkov a už sú zapojené aj do Noci s Andersenom 2019. Veríme,
že sa k nim pridá veľa nových a aj pravidelných účastníkov.
Všetky aktuálne informácie nájdete na webe Infolib:
http://www.infolib.sk/sk/informacie/noc-andersenom/noc-andersenom-2019/

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými podporovateľmi čítania detí!
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