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Šele ponoči izveš
koliko zvezd
je vrh neba.
Srečko Kosovel

No~ knjige je mobilna.
Prenesite aplikacijo
in se pridružite družini
bralcev, poetov, fotografov in
knjižnih oboževalcev.

^astni pokrovitelj:
Medijski pokrovitelj:

Nosilca projekta:

Podpornik:

KAZALO NOČI KNJIGE
Fokus | 4
Slovenski dnevi knjige | 6
Noč knjige, petek, 21. april | 18
Spremljevalni program | 48
Akcije | 76

Naklada: 15.000 izvodov. Uredništvo: Andreja Udovč, Sabina Tavčar, Rok Zavrtanik.
Produkcija: Sanje. Založili: Javna agencija za knjigo RS ter Založba Sanje.
V Ljubljani, 9. aprila 2017. Katalog je brezplačen. Za morebitne napake se vnaprej opravičujemo!

Noč knjige snujemo:

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 pisateljev v Avstriji
Društvo slovenskih založnikov
Društvo 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
Vodnikova domačija
Založba Sanje
Združenje slovenskih splošnih knjižnic

Poslanica

Vsaka noč je noč knjige
Ko si otrok, posegaš po vsem, kar te obkroža. V svojem otroštvu sem
bil obkrožen s knjigami. Knjige so bile vsepovsod. Zavzemale so večji
del zidov hiš, v katerih sem odraščal. Povsem naravno je torej, da me
je otroška radovednost gnala, da sem posegal po knjigah. Tu, med
platnicami knjig, se mi je odpiral nov svet, vzporedna resničnost, ki
mi je omogočala, da potujem, ne da bi šel iz postelje. Najraje sem
prebiral leže v postelji. Bral sem pred spanjem in ko me je začel
premagovati spanec, sem se potopil vanj, ves v pričakovanju jutra,
ko se bo nadaljevala pustolovščina – moje drugo, skrivno življenje
z junaki knjig, ki sem jih bral. Posebej sem imel rad konce tedna,
ko mi ni bilo treba v šolo. Ko sem se prebudil, sem lahko ostal v
postelji, poležaval, lenaril in bral, užival v najlepšem konjičku, ki si
ga brezdelneži morejo zamisliti.
Knjige so zame živa bitja. Organizem, ki diha. Čudežni organizem,
ki utriplje. Knjige so prijatelji, s katerimi živim in ki me spremljajo
takorekoč vse življenje. Danes najpogosteje berem ponoči, pred
spanjem. V noči se lahko s prijatelji skrijem in živim neko drugačno
življenje, daleč od vseh nevroz, ki pritiskajo na nas v brezkrajno
sivem, dolgočasnem in predvidljivem svetu. Vsaka noč je zame noč
knjige. Noč potovanja. Pustolovščine. Upanja. Brezkončnosti.
Marko Tomaš
Pesnik, kolumnist, pisatelj. Mostar, Bosna.
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Letos smo zvezdogledi, očarani nad nočjo, v kateri
knjiga pokaže svojo moč. Po vseh kotičkih Modrega planeta, za katerega
nočemo, da postane utelešenje distopije, razpostavljamo teleskope z
visoko ločljivostjo in očarano preiskujemo temno žametno modrino
večernega neba. V Noči knjige pogled izostrujemo na literarnih zvezdah,
ki v letu 2017 svetijo še posebej svetlo, in jih jemljemo v letošnji fokus.
Prisluškujemo šepetu vesoljnega Časa & Prostora, ki nam pripovedujeta,
da mineva 100 let, odkar se je na literarnem nebu zableščala prva
slovenska slikanica Martin Krpan Frana Levstika, in 150 let od
trenutka, ko se je v ozvezdju imenitnih satiričnih humoresk in čudežnih
pravljic rodil slovenski pisatelj Fran Milčinski.
Ko z domačega teleskop usmerimo v mednarodni prostor, odkrivamo,
da je 200 let, odkar se je na postromantičnem nebu, razpetim nad
angleškim podeželjem, utrnila čudovita zvezda Jane Austen. A za
sabo je pustila neminljivo sled romanesknega ubesedovanja ženske
rahločutnosti in iskrivih miselnih prebliskov – odkritosrčnih ironičnih
puščic, izstreljenih v konvencije družbenih prevzetnosti in pristranosti.
Iz zvezdnih konstelacij, ki v svoje središče postavljajo Besedo, prihaja
nezgrešljiv svetlobni signal: od dneva, ko je Martin Luther pribil svojih
95 tez na vrata cerkve v Wittembergu, je preteklo že pol tisočletja, in
nad evropskim nebom se kot lunin lok razpenja napis, da je leto 2017
proglašeno za evropsko leto reformacije.
Zvezdogledi smo in v naše teleskope tenkočutno lovimo navdihnjeno
zvezdno svetlobo poezije Srečka Kosovela: »Šele ponoči izveš/ koliko
zvezd/ je vrh neba./ Koliko bratov čutiš/ sredi srca.«
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fokus

Šele ponoči izveš
koliko zvezd
je vrh neba.
Koliko bratov čutiš
sredi srca.
Koliko bratov sveta.
Koliko bratov sveta.
Šele sredi noči
izveš koliko oči
se zapira v sen
da nisi sam
zapuščen
šele opolnoči
ko iz zore zlate
zvezde bleščijo na nas.
Vsaka ima miren
zelenosrebrn obraz.
– Srečko Kosovel
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V Ljubljani
Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev
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slovenski dnevi knjige
18. april: Jezik v živo

19. april ob 17.00: Litterae
Slovenicae: Gabriela Babnik

Aksinja Kermauner bo v Azilnem domu
Vič izvedla delavnico z naslovom Jezik
v živo. Delavnica bo izvedena v okviru
projekta Opismenjevanje in učna pomoč
za prosilce za mednarodno zaščito. Projekt
je financiran iz sredstev Evropske Unije,
sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (75 %) in sredstev Ministrstva
za notranje zadeve (25 %).

Gabriela Babnik je pisateljica, literarna
kritičarka, prevajalka in poznavalka afriške
književnosti. Za roman Koža iz bombaža
je prejela nagrado Slovenskega knjižnega
sejma za najboljši prvenec, za roman
Sušna doba pa nagrado Evropske unije za
književnost. Pogovor o njenem zadnjem
romanu Intimno in o romanu Sušna doba,
ki je bil leta 2016 v okviru projekta Litterae Slovenicae preveden v francoski jezik,
bo z glasbo popestril Igor Leonardi.

Kje: Azilni dom Vič

19. april ob 12.00: Slavnostna otvoritev
19. aprila bomo slavnostno otvorili 22.
Slovenske dneve knjige. V festivalsko
dogajanje nas bo popeljala glasba Klarise
Jovanović, nagovorili pa nas bodo predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo
Svetina, častni pokrovitelj Slovenskih
dnevov knjige Zoran Janković ter pisatelj
in minister za kulturo Tone Peršak.

Sodelujoča: Gabriela Babnik, Igor Leonardi
Moderira: Joseph Nzobandora – Jose
Kje: Trubarjeva hiša literature

19. april ob 17.00: Avtor med bralci:
Jani Virk

Kakšen je odnos med avtorjem in bralcem? Kako se avtor in bralec pogovarjata?
Kako avtor gleda na bralca in kako bralec
na avtorja? Na pogovoru z Janijem Virkom se bosta avtor in bralec srečala neposredno, brez moderatorja.

Sodelujoča: Klarisa Jovanović, kitarist
Povezuje: Seku M. Condé
Kje: Zgodovinski atrij Mestne hiše

19. april ob 13.30: Pripovedovanje za
mlade: nadzor

Sodelujoči: Jani Virk, bralna skupina
Mestne knjižnice Ljubljana Berem, torej
mislim
Kje: Knjižnica Otona Župančiča

Štirje avtorji in pripovedovalci bodo s
pripovedovanjem zgodb pri mladih na
zanimiv način spodbudili razmišljanje o
nadzoru. Kdo je tisti, ki nas nadzira? Kdaj
in zakaj se znajdemo pod nadzorom?
Smo mi tisti, ki nadziramo, ali nadzirajo
nas? Vse to so vprašanja, ki si jih bomo
postavljali in nanje odgovarjali s pripovedovanjem zgodb.
Sodelujoči: Seku M. Condé, Nataša Konc
Lorenzutti, Damjan Šinigoj, Maja Gal
Štromar
Kje: Pritličje

19. april ob 18.00: Mentorjev feferon
in protestna pesem
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Literarni natečaj Mentorjev feferon, ki ga
razpisujeta JSKD in revija Mentor, poteka
že osem let. Lani je na njem sodelovalo
35 avtoric in 17 avtorjev z 80 protestnimi
pesmimi oz. družbenimi satirami. Žirija v
sestavi Ksenija Jus, Matej Krajnc in Jose je
prebrala vse pesmi, ki so na natečaj prispele pod šiframi, in za zmagovalca Men-

torjevega feferona 2016 izbrala Kristiana
Koželja (1984) s pesmijo Malica, nekje
čez poldne. Zmagovalec je poleg objave v
reviji Mentor prejel tudi uglasbitev svoje
protestne pesmi ter se v živo predstavil na
finalu Festivala mlade literature Urška.

19. april ob 19.00: Med šalo in
sarkazmom

Kakšen je odnos med avtorjem in bralcem? Kako se avtor in bralec pogovarjata?
Kako avtor gleda na bralca in kako bralec
na avtorja? Na pogovoru z Jurijem Hudolinom se bosta avtor in bralec srečala
neposredno, brez moderatorja.

Smeh ima psihološko in družbeno blagodejne učinke. Humor v slovenskem
prostoru ima specifične značilnosti, se pa
od nekdaj izmika nacionalnemu diskurzu
in presega geografske ter politične meje.
Kakšne oblike in katere vrste humorja se
dandanes uveljavljajo v slovenski literaturi
in kako je bil razumljen v preteklosti?
Kako so se v zadnjih desetletjih spremenile poti podajanja humornih vsebin?
Ali humoristi s svojim načinom vzgajajo
bralca in gradijo družbeni sistem ali ga
spodkopavajo? Koliko pisci, če sploh,
pristajajo na bralčeve zahteve in predstave
o smešnem? Čemu se najraje nasmejimo,
kdaj postane humor žaljiv za drugega in
kdaj komedija preide v tragedijo?

Sodelujoči: Jurij Hudolin, bralna skupina
Mestne knjižnice Ljubljana Knjižna doživetja
Kje: Knjižnica Bežigrad

Sodelujoči: Ivana Djilas, Tone Partljič,
Lucija Stepančič
Moderira: Miša Molk
Kje: Pritličje

19. april ob 18.30: Avtor med bralci:
Gabriela Babnik

19: april ob 20.30: Mednarodni
filmski festival Kino Otok – Isola
Cinema predstavlja: Video na plaži

Sodelujoči: Kristian Koželj, Božena Tanšek,
Sara Špelec, Jana Kolarič, Matej Krajnc in drugi
Kje: Pritličje

19. april ob 18.00: Avtor med bralci:
Jurij Hudolin

Kakšen je odnos med avtorjem in bralcem? Kako se avtor in bralec pogovarjata?
Kako avtor gleda na bralca in kako bralec
na avtorja? Na pogovoru z Gabrielo
Babnik se bosta avtorica in bralec srečala
neposredno, brez moderatorja.
Sodelujoči: Gabriela Babnik, bralna skupina Mestne knjižnice Ljubljana Ozvezdja
knjig
Kje: Knjižnica Prežihov Voranc Vič

8

Vsi filmi s festivala Kino Otok 2016
vabijo k razmisleku o tem, kako brezbrižnost na svojevrstne načine ukrivlja našo
družbo. V filmskih zgodbah lahko zaslutimo prisotnost uničujoče brezbrižnosti, ki
omogoča prosto pot vzvodom in interesom nosilcev nadzora (ki za svoje nemoteno delovanje brezbrižnost namenoma
ustvarjajo). Kadar pa gre za brezbrižnost
do nadzora in avtoritete, ki vodi do opolnomočenja, pa je lahko brezbrižnost tudi
navdihujoča. Projekciji štirih kratkometražcev z Videa na plaži bo sledil kratek
pogovor z avtorji.

slovenski dnevi knjige
Obzornik 62 / Newsreel

Sošolki / Schoolmates

Nika Autor, 2015, 11’47”, eksperimentalni
Leta 1966 je s pomočjo mladinskih brigad, loterijske igre, podpore širše lokalne
skupnosti in danes propadlega gradbenega
giganta Vegrada v pičlih 50 dneh zraslo
2000 kvadratnih metrov novih razstavnih
prostorov. Prva razstava: Mir, humanost
in prijateljstvo med narodi. S posredovanjem jugoslovanske ambasade v Damasku
so na razstavo prispela tudi štiri dela, ki
se v zbirki niso ohranila. Cena: 15 in 25
dolarjev. Naslov: Družina in Delavec. Prvo
nagrado je prejel švedski umetnik za delo
z naslovom Vojna.

Darko Sinko, 2015, 25’37”, igrani
Mlada učiteljica Sonja poskuša razrešiti
prepir med dvema sošolkama. Vmešajo se
starši in ko se otroški spor preseli v šolske
pisarne, pride do nepričakovanih posledic.

20. april ob 10.00: Popotovanje po
zgodbah pastelov z Lilo Prap (za
otroke)

Otroci bodo ob ustvarjanju pastelov odpotovali v pravljični svet z Lilo Prap.
Sodelujoči: Lila Prap
Moderira: Katja Gorečan
Kje: Knjigarna Konzorcij

Idomeni geto / Idomeni Ghetto

Julia Minet, 2016, 9’06”, dokumentarni
Meja med Grčijo in Makedonijo se je
decembra 2015 zaprla za vse, ki niso prišli
iz Sirije, Iraka in Afganistana. V Idomeniju so obtičali številni, ki tu v negotovosti
čakajo na svoj naslednji korak.

20. april ob 10.00: Bralci, ki so postali
avtorji: literarno branje prispevkov
projekta Vključujemo in aktiviramo!

Literarno branje bo avtentičen prikaz
prelevitve bralcev v avtorje leposlovnih
besedil, hkrati pa zanimiva predstavitev
del, ki so v letu 2016 nastajala v slovenskih
zaporih ter Centrih za usposabljanje, delo
in varstvo. Usposabljanja številnih udeležencev so potekala pod okriljem projekta
Vključujemo in aktiviramo! ( JAK RS),
pri katerem so kot mentorji sodelovali
priznani slovenski literarni ustvarjalci Alja
Adam, Cvetka Bevc, Aksinja Kermauner,
Nataša Konc Lorenzutti, Dušan Šarotar,
Maja Vidmar in Lenart Zajc. Na dogodku se jim bodo pri branju iz projektnih
zbornikov Človeško srce čudna je stvar in
Pobeg v literaturo pridružili tudi nekateri
udeleženci delavnic.

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca

Noemi Zonta, 2015, 2’45”, animacija
Tone Pavček je zapisal: »Ko hodiš, pojdi
zmeraj do konca …« V filmu se sprehajamo med verzi Pavčkove poezije, ki so včasih na dobeseden, drugič pa na abstrakten
način prikazani v domišljijskem svetu
dveh likov. Najprej ob spremljavi klavirja
preletavamo oblake, lovimo rožne cvetice
in se sprehajamo med pisanimi hribi, nato
iz leteče ladje opazujemo hiše na pecljih,
na koncu pa se metaforično soočimo s
Pavčkovim načelom: poskusi vnovič in
zopet in znova.

Sodelujoči: mentorji in udeleženci projekta Vključujemo in aktiviramo!
Kje: Trubarjeva hiša literature
9

Valerija Skrinjar Tvrz v svojem romanu
Bosna in Soča, ki predstavlja zgodbo o
dveh svetovih: o tistem v Bosni, kjer vojni
čas še dodatno oblikuje moralno podobo
ljudi, in tistem na fronti, na Soči.

20. april ob 12.00: Bivališča duš –
predstavitev zadnjega dela epa Borisa
A. Novaka

Z izidom knjig Zemljevidi domotožja in
Čas očetov je začel nastajati monumentalen slovenski ep Vrata nepovrata izpod
peresa Borisa A. Novaka, pesniškega
klasika, ki v svojem opusu dosledno uveljavlja načelo, da mora »pomen zveneti in
zven pomeniti«. Verjetno je le on zmogel
upesniti tisoče zgodb v urejenih ritmih
in rimah tako, da so po dihu in vsebini
povsem sodobne in sveže, kar ep Vrata
nepovrata uvršča med izjemne dosežke
svetovne poezije.
V tretji knjigi, naslovljeni Bivališča duš,
se pesnik vrača k bolj lirskemu registru.
Pogovarja se z dušami, ki jih ni več med
nami, a so nas usodno zaznamovale. Tako
kot Dante v Božanski komediji se tudi
Boris A. Novak v zadnjem delu epa dotika
višjih, metafizičnih sfer.

Sodelujoča: Valerija Skrinjar Tvrz
Moderira: Irena Urbič
Kje: Trubarjeva hiša literature

20. april ob 16.00: Podelitev nagrade
Kritiško sito

Društvo slovenskih literarnih kritikov bo
šestič zapored podelilo nagrado Kritiško
sito za najboljšo knjigo preteklega leta po
mnenju slovenskih literarnih kritikov. Pri
izbiri nagrajenca sodeluje kar najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja
sita prav vsi člani društva, na mrežici sita
pa lahko ostanejo načeloma vse knjige, ne
glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve. Doslej so Kritiško sito prejeli Katja
Perat za pesniško zbirko Najboljši so padli
(2011), Maruša Krese za roman Da me je
strah? (2012), Davorin Lenko za roman
Telesa v temi (2013), Katarina Marinčič
za roman Po njihovih besedah (2014) in
Jure Jakob za zbirko kratkih zgodb Hiše
in drugi prosti spisi (2015), tokrat pa se
nam bodo pridružili avtorji najbolj kakovostnih slovenskih knjig v letu 2016. V
pogovor jih bo – pred razglasitvijo zmagovalca – zapletel Stritarjev nagrajenec
Aljaž Krivec.

Sodelujoča: Boris A. Novak, Janez Vrečko
Moderira: Eva Vrbnjak
Kje: Društvo slovenskih pisateljev

20. april ob 15.00: Bosna in Soča

Soška fronta je predstavljala največjo koncentracijo različnega osebja, vojakov, verskih uslužbencev, bolničarjev in drugih, ki
so skrbeli za najrazličnejšo oskrbo, gradili
ceste, prelaz Vršič, improvizirali bolnišnice, postavljali verske objekte za duhovne
potrebe vojakov in kljub vsem grozotam,
ki so jih videli in doživeli, poskušali ostati človek. Ko imaš že občutek, da ti je
srce otrdelo in nisi več zmožen ljubiti, so
vojaki in ostali pokazali svojo človeško in
sočutno plat. Zgodbo o vojakih in bitkah
na soški fronti zelo lepo opiše pisateljica

Moderira: Aljaž Krivec
Kje: Center poezije Tomaža Šalamuna
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Sodelujoča: Didier Decoin, Eric-Emmanuel Schmitt
Moderira: Manca G. Renko
Kje: Klub Cankarjevega doma

20. april ob 17.00: Litterae
Slovenicae: Murnova brezmejna
ravan v angleškem prevodu

Ob izidu odličnega prevoda izbranih
pesmi Josipa Murna v angleščino z naslovom Lonesome Poplar Tree, ki sta ga
opravila Nada Grošelj in Jason Blake, se
bo s prevajalko ter pesnikom Branetom
Senegačnikom pogovarjal literarni kritik
Igor Divjak. Govorili bodo o pomenu
Murnove poezije, ki se je oddaljila od
nacionalno usmerjene prešernovske strukture, za kasnejši razvoj slovenske poezije
in njeni vlogi v današnjem času. Pesnika
na kasnejše pesniške tokove navezuje
posebno pojmovanje trenutka, zato bodo
poskušali tudi na novo opredeliti položaj
Murnove lirike v širšem evropskem kontekstu, predvsem pa predstaviti številne
težave in izzive, s katerimi se je pri prenašanju izjemno svežega Murnovega izraza v
tuji jezik srečevala prevajalka.

20. april ob 20.00: Slovesna
razglasitev izbora Goncourtov
seznam / Slovenski izbor

V okviru Nodierjevih dnevov v organizaciji Francoskega inštituta bodo slovenski
študenti izbrali svojega nagrajenca akcije
Goncourtov seznam / Slovenski izbor,
ki poteka v sodelovanju z Univerzo v
Ljubljani in založbo Mladinska knjiga.
Nagrajenec bo razglašen v prisotnosti
Didierja Decoina in Erica-Emmanuela
Schmitta, članov Akademije Goncourt, ter
študentov in profesorjev, ki so sodelovali
pri projektu.
Prireditelj: Francoski inštitut
Kje: Klub Cankarjevega doma

20. april ob 20.00: Poezija, slika, film:
projekcije kratkih filmov s poezijo

Sodelujoča: Nada Grošelj, Brane Senegačnik
Moderira: Igor Divjak
Kje: Center poezije Tomaža Šalamuna

KUD Liber se je projekta Poezija v gibanju lotil z mislijo, da se poezija z močjo
besed, tkanih na list papirja, in močjo njihovega zvena pretaka tudi skozi različne
interpretativne medije. Eden takih medijev je video. V gibljivo vizualno podobo so
prelili pesmi Patrika Holza, Nine Režman,
Tamare Vonta, Alje Adam, Jasne Janež,
Ane Rostohar, Klemna Uršnika, Gregorja
Podlogarja, Stanke Hrastelj, Kaje Blazinšek, Ane Svetel in Zale Krajnc.
Osrednje teme ustvarjanja Bronke Nowicke so odnos med človekom in stvarnostjo,
slike v gibanju, jezik, srečanja. Na področju umetnosti išče nove medije, računalniški tomografski skener pa uporablja kot

20. april ob 19.00: Čemu služijo
književne nagrade?

Literarna nagrada kot uradno priznanje
ponavadi močno poveča prodajo nagrajene knjige. V Franciji obstaja približno
1500 literarnih nagrad, ki se podeljujejo
z namenom, da bi spodbudili obetavne
talente, kronali literarni opus ali nagradili
še posebej dobro knjigo. Didier Decoin
in Eric-Emmanuel Schmitt bosta kot
prejemnika nagrad Goncourt in Molière
govorila o svojih izkušnjah.
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filmsko in grafično orodje.
Na dogodku si bomo ogledali kratke filme
projekta Poezija v gibanju in avtorice
Bronke Nowicke, pri predstavitvi projektov pa bodo sodelovali tudi avtorji kratkih
filmov. Dogodek bo potekal v angleškem
in slovenskem jeziku. Povezovala ga bo
Martina Fekonja.

21. april ob 11.00: Javno vodstvo po
razstavi Albert Sirk, slikar našega
morja

V Narodni galeriji bo na ogled okoli petdeset olj na platnu in akvarelov tržaškega
slikarja Alberta Sirka, rojenega leta 1887 v
Križu pri Trstu, ki je večino svojega opusa
posvetil morju, čeprav se je izkazal tudi
kot izjemen portretist in risar. V njegovih
delih ima glavno vlogo morska motivika,
od čistih marin do žanrskih prizorov ribičev in vedut, zato ga stroka opredeljuje kot
edinega pravega slovenskega marinista.
Vodstvo bo na začetku s poezijo popestrila
Alja Adam.

Prireditelj: KUD Liber
Kje: Trubarjeva hiša literature

21. april ob 10.00: Branje med
nakupovanjem

Nakupovalno središče bo poleg materialnih dobrin, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje, obiskovalcem ponudilo še
duhovno dobrino – poslušanje literature.
Literaturo tokrat prestavljamo z literarnih
odrov v malce drugačno okolje.

21. april ob 12.00: Festival mlade
literature Urška

V okviru Slovenskih dnevov knjige se
bodo tudi letos predstavili nominiranci Urške 2016. Festival ima že več kot
40-letno tradicijo: že petnajsto leto
zapored poteka v Slovenj Gradcu z
imenom Festival mlade literature Urška,
organizatorja sta JSKD in revija Mentor. Iz teh vrst so izšli številni priznani
slovenski avtorji, predvsem pa gre za
najboljši pregled in podporo mladih ter
njihove ustvarjalnosti v državnem merilu,
kar zanje pomeni tako osebnostno kot
družbeno podporo. Vsako leto se predstavi
več kot sto mladih literatov, pet od njih je
povabljenih na finalno prireditev oktobra
v Slovenj Gradec, samo eden pa postane
zmagovalec festivala, uršljan. V letu po
festivalu je uršljan nagrajen z izidom svoje
prve knjige, z gostovanjem na literarnem
festivalu Evropski pesniki v živo ter z
mentorsko pomočjo državnega selektorja.
Lani je po izboru dr. Aljoše Harlamova
zmagala Eva Markun.

Sodelujoča: Cvetka Bevc
Kje: Center Interspar Vič

21. april ob 11.00: Literarno-likovni
natečaj Naša mala knjižnica
KUD Sodobnost International razpisuje
literarno-likovni natečaj Naša mala knjižnica. Enajst najboljših osnovnošolskih
spisov in likovnih izdelkov bo prejelo
knjižne nagrade, najboljše spise pa bodo
učenci javno prebrali. Poklepetali bomo
z izjemno češko ilustratorko Galino Miklínovo, ki je poskrbela za vizualno podobo lihožercev, in s prevajalcem Petrom
Kuharjem.
Sodelujoča: Peter Kuhar, Galina Miklínova
Moderira: Katja Klopčič Lavrenčič
Kje: Trubarjeva hiša literature
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slovenski dnevi knjige
Moderira: Aljaž Koprivnikar
Kje: Društvo slovenskih pisateljev

Sodelujoči: Anja Grmovšek, Aleš Jelenko,
Jan Krevatin, Eva Markun, Mia Paller,
Carina Petrič, Kaja Pinter, Gregor Rihtaršič, Petra Skušek, Tim Uršič in drugi
Kje: Društvo slovenskih pisateljev

21. april ob 19.00: Skrb zase ali za
druge

Hitrost sprememb, s katerimi se soočamo, ter večni problem slovenske družbe
– nezmožnost politike, da bi v zadnjih
desetletjih presegla konflikte – povzročajo
apatičnost.
povzročajo apatičnost. Kdo je kriv, da smo
politično brezbrižni, da premalo skrbimo
za ranljive posameznike in skupine? Do
kod je upravičeno to napako pripisovati
drugemu in ali gre v resnici za (ne)etični
problem znotraj vsakega posameznika?
Je brezbrižnost posledica individualizma
in egoizma? Kako naj se odziva umetnost
in s katerimi sredstvi lahko literatura
preusmeri »trend«? Ali je za kulturniški
ceh dovolj, da skrbi zase, ali bi moral bolj
angažirano iskati načine, kako vplivati
na ostale podsisteme slovenske oziroma
evropske družbe?

21. april ob 17.00: Branje med
nakupovanjem

Nakupovalno središče bo poleg materialnih dobrin, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje, obiskovalcem ponudilo še
duhovno obrino – poslušanje literature.
Literaturo tokrat prestavljamo z literarnih
odrov v malce drugačno okolje.
Sodelujoča: Nina Kokelj
Kje: Center Interspar Vič

21. april ob 17.00: Ženska v literaturi

Literarni pogovor s pesnicama Ano Makuc in Barbaro Korun se bo ob branju
njune poezije osredotočil na literaturo
in vprašanje ženske literarne ustvarjalke.
Pesnici pripadata različnim generacijam,
a ju v njunem ustvarjanju znotraj in zunaj
poezije povezuje skupni boj za izpostavljanje ženske v literaturi in svetu, druži
pa ju tudi angažiran pristop do družbene
problematike. Ob povezavi s poezijo se
namreč vsaka na svoj način odzivata in
pomembno soustvarjata družbeni diskurz:
Ana Makuc denimo prek soorganizacije
feminističnega in kvirovskega festivala
Rdeče zore, Barbara Korun pa z dolgoletnim projektom srečevanj Pesnice o pesnicah. O dosedanjih prizadevanjih, trenutni
situaciji in prihodnjih izzivih ženskih
ustvarjalk v slovenski literaturi se bo s
pesnicama pogovarjal Aljaž Koprivnikar.

Sodelujoči: Nikolai Jeffs, Iztok Osojnik,
Matjaž Lunaček, Bina Štampe Žmavc
Moderira: Irena Urbič
Kje: Drama Kavarna

22. april ob 10.00: Odgovornost
avtorja do bralca (za mlade)

In tako naprej. To v nekaterih primerih
ne bi smelo biti pravilo. Svet bi se moral
včasih – kaj včasih, večkrat – ustaviti,
prisluhniti in pomagati. Tudi to je sporočilo, ki ga v svojih člankih, kolumnah in
knjigah večkrat izpostavijo Janja Vidmar,
Boštjan Videmšek in Žiga X Gombač. S
svojim pisanjem skušajo potrkati na vest,
opozoriti, spremeniti. To počenjajo z vso

Sodelujoči: Barbara Korun, Anja Makuc
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odgovornostjo do svojih bralcev in o tem
bodo brez dlake na jeziku spregovorili v
živo.
Dogodek je del Mladinskega festivala
angažiranega pisanja Itn. Več informacij
lahko najdete na Facebook strani festivala
Itn. in na spletni strani www.itn-fest.si.

22. april ob 16.00: Literary Europe
Live: Spodkopavanje hierarhije

Poljska pesnica Bronka Nowicka in
nemška pesnica Birgit Kreipe v svojih
delih spodkopavata ustaljeno predstavo
o tem, kaj je poezija. Nowicka postavlja
svet predmetov na enakovredno ontološko
raven kot svet živih bitij in jih ožarja z
lučjo spomina. V pesmih v prozi uporablja
podobne postopke kot v svojih vizualnih
instalacijah, kjer posamezne detajle izpostavlja z računalniškim tomografskim
skenerjem. Birgit Kreipe pa se navidezno
izogiba jasni in logični rdeči niti pesniškega dogajanja in tok pesmi fragmentira
z nenavadnimi sopostavitvami besed, ki
so razložljive le iz perspektive otroškega
subjekta. Avtorici z gradnjo alternativnih
pesniških svetov ponujata tudi razmislek o
možnosti vzpostavljanja drugačnih družbenih in medčloveških odnosov. S pesnicama se bo pogovarjal dr. Igor Divjak.

Sodelujoča: Boštjan Videmšek, Janja
Vidmar
Moderira: Žiga X. Gombač
Kje: Vodnikova domačija

22. april ob 16.00: Moje branje je
moja odločitev (za mlade)

Tudi avtorji in založbe so tisti, ki skrbijo,
da do nas pride našim letom primerna
literatura. Tako je nastala precej nova zvrst
knjig za mlade odrasle, ki poskuša zapolniti knjižno polico med otroško in odraslo
literaturo. Ali ta zvrst mladim res ponuja
najljubše zgodbe, katere avtorje in kakšna
dela imamo najraje, po kakšnem ključu
izbiramo naslove in kaj pričakujemo od
pisateljev, ki naj bi premostili literarni
prepad med generacijami?
Dogodek je del Mladinskega festivala
angažiranega pisanja Itn. Več informacij
lahko najdete na Facebook strani festivala
Itn. in na spletni strani www.itn-fest.si.

Sodelujoči: Birgit Kreipe (Nemčija),
Bronka Nowicka (Poljska)
Moderira: Igor Divjak
Kje: Pritličje

22. april ob 17.00: Projekcija filma
New Voices from Europe

Projekt Literary Europe Live (LEUL),
ki ga vodi evropsko združenje Literature
Across Frontiers – njegov del je tudi
Društvo slovenskih pisateljev – je v okviru
svojih dejavnosti v letu 2016 prvič pripravil izbor desetih najperspektivnejših
evropskih avtorjev. Bronka Nowicka je
pripravila dokumentarni film, v katerem
se predstavlja deset izbranih avtorjev, med
njimi tudi slovenska pesnica Anja Golob.
Film je v angleškem jeziku.

Sodelujoči: Neli Filipić Kodrič, Boštjan
Gorenc - Pižama, Janja Vidmar, Goran
Vojnović
Moderira: Irena Duša
Kje: Vodnikova domačija
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slovenski dnevi knjige
Metodam dela, značilnega za zinarje, to
so DIY (Do it Yourself / Naredi sam),
DITO (Do it Together / Naredi skupaj)
in DIWO (Do it with Others / Naredi z
drugimi), v času razstave pridružujemo še
četrto metodo: Do it with Us / Naredi z
nami). Otroci bomo po kratkem ogledu
razstave ustvarili svoj zin.
Delavnico bo s prebiranjem pravljice za
otroke popestrila Alja Adam.
Udeležba na delavnici je brezplačna.

Sodelujoča: Bronka Nowicka (Poljska)
Kje: Pritličje

22. april ob 19.00: Avtorice ostrine in
nežnosti

V zadnjih letih se v slovenskem prostoru
pojavljajo izraziti ženski glasovi, ki so po
vsebini in estetiki raznovrstni. Avtorice
na različne načine izražajo kritičnost do
aktualnih družbenih vprašanj, po drugi
strani pa razkrivajo svojo intimnost. Ali
ustvarjajo politično literaturo in na kakšen
način? V kolikšni meri se od njih pričakuje lirična govorica in kako daleč smejo iti v
avtobiografiji oziroma zakrivanju lastnega
glasu? Ali bi v spolnem diskurzu ženska
poetika morala poosebljati nežna čustva
ali pa gre zgolj za tradicionalne predstave?
Kakšno vlogo je odigral feminizem, kako
je vplival na žensko pisavo in kakšen je
dandanes odnos do tega pojma na naših
tleh?

Kje: Mednarodni grafični likovni center

23. april ob 11.00: Po svetu naokrog s
pravljico (za otroke)

Joseph Nzobandora - Jose bo s pripovedovanjem pravljic otroke popeljal na različne
konce sveta. Otroci ne bodo samo pasivni
poslušalci, ampak bodo povabljeni k
ustvarjalnemu sodelovanju. Pravljico bodo
soustvarjali glasovno, ritmično in tudi
gibalno. Tako bo potovanje po svetu zares
skupna dogodivščina.

Sodelujoči: Vinko Möderndorfer, Barbara
Pogačnik, Svetlana Slapšak
Moderira: Miša Molk
Kje: Drama Kavarna

Sodelujoči: Joseph Nzobandora - Jose
Kje: Vodnikova domačija

23. april ob 11.00: Javno vodstvo
po razstavi Skrivnost lože:
Prostozidarstvo na Slovenskem

23. april ob 10.00: Naredi z nami!,
delavnica zina za otroke

Ob razstavi Zini! Sodobna zinovska
produkcija smo v Predavalnici Mednarodnega grafičnega likovnega centra (pritličje
gradu Tivoli) pripravili poseben prostor
za zin delavnice in druge dogodke, med
njimi Zinovsko delovišče, ki deluje pod
sloganom: Domišljijo na igrišče, zine na
delovišče!
Ena najpomembnejših lastnosti sodobnega zina je, da ga lahko napravi vsak.

Bratovščina, ki deluje na konceptu kamnoseške tradicije in univerzalne etike
človeške enakosti, je s strpnostjo in drugimi univerzalnimi normami vzpostavljala
dialog med različno mislečimi in premoščala stanovske, nacionalne, ideološke in
druge meje. Kljub temu je njena dejavnost
vznemirila različne verske in posvetne
kroge ter monopolne ideologije.
Prvič je na ogled prostozidarska dediščina
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kot kakofonija ideologij. Na ogled ponuja
dokumentarne posnetke dneva Titove
smrti in atentata na kralja Aleksandra I.
Karađorđevića ter obenem umetniška dela,
med drugim zgodnjega Riharda Jakopiča,
Hinka Smrekarja, Miho Maleša, brata
Kralj, Marjana Dovjaka, Jožeta Tisnikarja,
Mileno Usenik, Toneta Lapajneta, izbor
fotografij iz vseh desetletij, nazadnje pa še
skupino Laibach.
Začetek vodstva bo s svojo poezijo popestrila Stanka Hrastelj.

slovenskih in tujih muzejev, arhivov in knjižnic, ki prikazuje zgodovino prostozidarstva od začetkov do danes. Prostozidarska
scenografija in simboli vas bodo popeljali
skozi prostozidarski ritual in poskrbeli za
izjemno izkušnjo, ki fascinira že 300 let.
Razstavo je pripravil Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Arhivom Republike
Slovenije.
Na ogled do 14. maja 2017.
Vodstvo se bo zaključilo s poslušanjem
poezije Alje Adam.
Vstopnina po ceniku, za vodstvo ni doplačila.
Kje: Narodni muzej Slovenije

23. april ob 18.00: Kdo vse me
opazuje?

Pet pisateljev različnih generacij, ki so
napisali kratko zgodbo o nadzoru, bo
spregovorilo o tem, kako nas danes nadzorujejo vlade, korporacije in drugi. Vsak od
njih bo razkril, kako je sodobni posameznik oziroma družba regulirana. Kaj lahko
storimo proti temu, da smo vedno bolj
vidni, opazni, dostopni na vsakem koraku,
s tem pa tudi ranljivejši? Kaj to pomeni
za psihosocialni razvoj človeka? Je ideja o
vsenavzočem opazovalcu paranoidnost ali
dejstvo? Se je možno umakniti vsevidnemu očesu in ali ni že ideja o umiku vračunana v predstave, ki jih ta vsiljuje? Ima
v slovenskem prostoru nadzor specifične
značilnosti, ali pa so na delu mehanizmi
globalnih razsežnosti?

23. april ob 16.00: Vodeni ogled
Opere

Zbirno mesto je pred glavnim vhodom.
Obvezne predhodne prijave na janja.
piks@opera.si.
Ogled bo s svojo poezijo popestrila Stanka
Hrastelj.

23. april ob 17.00: Razstava iz zbirk:
Točke v času 1889–1991

V Moderni galeriji je na ogled prostorsko
krožna časovnica Točke v času 1889–1991
z izborom del. Razstava predstavlja
osvežitev in dopolnitev stalne razstave
20. stoletje: Kontinuitete in prelomi ter
vodnika po njej. Osredotoča se zgolj na
dogodke, ki se tičejo vizualne umetnosti,
razen ko pomembnost kakega, zlasti
razstavnega dogodka, vezanega na druge
zvrsti, ne narekuje drugače. Časovnica se
ponuja kot tako rekoč celotna zgodovina
v enem samem prostoru – kot shramba
slovenske umetnosti, umetnostne zgodovine in razvijajoče se mreže institucij, a tudi

Sodelujoči: Polona Glavan, Mojca Kumerdej, Davorin Lenko, Samo Rugelj, Ana
Schnabl, Mateja Gorjup
Moderira: Seku M. Conde
Kje: Rdeča dvorana Mestne hiše
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slovenski dnevi knjige
21. april ob 21.00: Knjiga na Fužinah:
Pripovedujem o … nadzoru!

Do 20. oktobra: Ogled razstave Naše
malo veliko morje

Sodelujoči avtorji bodo vsak po 10 minut
na pamet pripovedovali zgodbo o nadzoru.
Slišali bomo šest različnih pogledov na to,
kaj je za nas nadzor, kako ga razumemo,
kako se z njim spopadamo. Pripovedovalcem se bo pridružil tudi raper Zlatko.

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je
del velikega svetovnega morja, s katerim
smo ljudje neločljivo povezani. V njem
je nastalo življenje, ki se je v milijonih let
razbohotilo v neverjetni raznolikosti. S
svojimi zakladi nas hrani, daje nam surovine in pomembno vpliva na podnebje.
Morja široka cesta nas povezuje s svetom.
Vse premalo pa se zavedamo, da je tudi
veliko morje ranljivo in premajhno, da bi
brez posledic preneslo človekov pohlep.
Obiščite razstavo in spoznajte zanimive
prebivalce slovenskega morja. Oglejte
si nenavadne goste, ki so s trebuhom za
kruhom priplavali vse do nas. Na interaktivnih projekcijah se z gibi svojega telesa
potopite v morske globine ali ustvarite
plimo in oseko ter opazujte, kako se na
spremembe razmer prilagajajo morski
organizmi. Preizkusite se v vlogi rešitelja
morja. Spoznali boste, da je tudi naše malo
morje v resnici zelo veliko.

Sodelujoči: Esad Babačić, Tibor Hrs
Pandur, Zoran Knežević, Jedrt Lapuh
Maležič, Lara Paukovič, Zlatan Čordić Zlatko
Moderira: Lenart Zajc
Kje: Sombrero bar, Fužine

Na ogled do 20. 10. 2017.
Vstopnina po ceniku.
Kje: Prirodoslovni muzej Slovenije
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18.00–21.00: Pravljični večer
Brali bomo Martina Krpana Frana Levstika ter Zbrane pravljice in pripovedke
Frana Milčinskega. Ustvarjali bomo tudi
ilustracije ter jih razstavili v knjižnici.
Kje: OŠ Benedikt, Šolska ulica 2, 2234
Benedikt
Prireditelj: OŠ Benedikt

Belo

Bistrica pri Tržiču

18.00: Šepetanje
Nikogar ne pustim na svojo gmajno.
Tudi ti nisi
nikoli hodila po moji travi,
da ne boš mislila.
Tomaž Šalamun, Poker
V prepletu poezije Tomaža Šalamuna se
bomo tokrat potepali po travah in v gmajni v postavitvi režiserke in scenografinje
Barbare Kapelj.
Kje: Domačija Pr‘ Lenart na Belem pri sv.
Katarini, Belo 1, 1215 Medvode
Prireditelj: Domačija Pr‘ Lenart

19.00: Noč v hiši prijaznih ljudi
Medgeneracijsko druženje ob branju
tržiških pripovedk. Brali bodo mladi
obiskovalci in stanovalci Doma Petra
Uzarja (dom starostnikov). Prepevali bodo
ob spremljavi kitaristke Zdravke narodne
in ponarodele valčke.
Kje: Dom Petra Uzarja, Ročevnica 58,
4290 Tržič
Prireditelj: Dom Petra Uzarja in Društvo
upokojencev Tržič
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21. 4. 2017

Branik

Celje

18.00: Noč knjige na OŠ Branik
Noč knjig bomo začeli ob 18. uri s
klepetom o knjigah. Obiskali nas bosta
naša sovaščanka, pesnica in pisateljica,
Alja Furlan ter mlada avtorica Kati Harej.
Nadaljevali bomo z branjem knjig po
lastni izbiri do 21. ure. Zagotovo pa bomo
medtem našli tudi čas za kakšno sladko
presenečenje.
Kje: OŠ Branik, Branik 31, 5295 Branik
Prireditelj: OŠ Branik

18.00–00.00: Noč knjige v ZPMZKZ
Celje
Na Noč knjige bomo v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni
zapora Celje do polnoči omogočili branje
knjig, med njimi tudi tistih, ki jih prebirajo udeleženci projekta Vključujemo
in aktiviramo!, ki ga letos v zavodu izvaja
Javna agencija za knjigo RS. Dogodek je
zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova
3, 3000 Celje
Prireditelj: Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje in
Javna agencija za knjigo RS

Brežice
18.00: Moč knjige
Učenci Osnovne šole Brežice bodo
obiskali stanovalce Doma upokojencev
Brežice. Skupaj bodo prebirali knjige,
obujali spomine, tkali medgeneracijske
vezi in nizali nova prijateljstva.
Kje: Dom upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8, 8250 Brežice
Prireditelj: OŠ Brežice

19.00: Mohorski večer
Andrej Arko: GAUDEAMUS
Predstavitev nove knjige in pogovor
s pisateljem in urednikom ob njegovi
sedemdesetletnici.
Kje: Mohorjeva dvorana, Prešernova 23a,
3000 Celje
Prireditelj: Celjska Mohorjeva družba

18.00: Delavnica ustvarjalnega pisanja z
Natašo Jenuš
Mentorica vas bo od teorije ustvarjalnega
pisanja usmerila k praktičnemu
ustvarjanju. Na delavnici boste prejeli
gradivo, s seboj pa prinesite pisalo in
zvezek, lahko tudi prenosni računalnik.
Število mest za udeležbo na delavnici je
omejeno. Predhodne prijave do vključno
torka, 18. aprila 2017, zbiramo na
e-naslovu natasa.jenus@gmail.com.
Kontaktna oseba: Nataša Jenuš - Preplet s. p.
Kje: Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
Prireditelj: Knjižnica Brežice
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20.00: Čas je za novo reformacijo (ob
500-letnici reformacije)
„Čas je za novo reformacijo“ (ob 500-letnici reformacije); Gost večera bo teolog,
reformator in pastor Klemen Vidic.
Pred 500 leti je reformacija popolnoma
spremenila Evropo: prinesla je napredek,
razumevanje, prosperiteto in prodore na
vsa področja družbe. Slovencem je prinesla
prve knjige napisane v slovenščini, z njimi
pa tudi duhovni in nacionalni preporod.
Kje: Antika knjigarna in antikvariat d.o.o.
Celje, Kocbekova ulica 6, 3000 Celje
Prireditelj: Antika knjigarna in antikvariat
d.o.o. Celje

Cerknica

Celovec

18.00–20.00: Butalci na obisku
Bralno druženje z Butalci, kjer si lahko
vsak obiskovalec izbere svojo butalsko
zgodbico.
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica
Prireditelj: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

10.00: Dvojezično branje
Za učence Javne dvojezične ljudske šole
24 iz Celovca bosta iz dvojezične knjige
Osel smrčač / Der Schnarchesel brala avtor Harald Schwinger in Irena Destovnik.
Kje: Knjigarna Haček, Paulitschgasse 5-7,
9020 Celovec
Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev v
Avstriji, Slovenska prosvetna zveza Celovec
in Knjigarna Haček

Črni Vrh nad Idrijo
13.15: Knjižni zaklad
Prireditev je namenjena starostnikom,
ki domujejo v domu za starejše občane
Črni Vrh. Ob čaju in piškotih se bomo
pogovorili o njihovi zgodovini branja in
najljubših literarnih delih.
Kje: KUD Sloga Črni Vrh, Črni Vrh 120,
5274 Črni Vrh nad Idrijo
Prireditelj: KUD Sloga Črni Vrh

18.30: Srečanje s tržaškim slovenskim
pisateljem Marijem Čukom
S slovenskim tržaškim pisateljem Marijem
Čukom, ki bo predstavil tudi svojo knjigo
Molk koloradskih hroščev, se bo pogovarjal Horst Ogris.
Kje: Mohorjeva knjigarna, Viktringer
Ring 26, Celovec
Prireditelj: Mohorjeva knjigarna

18.00: Knjižni zaklad
Prireditev je namenjena predšolskim otrokom. Na prireditvi se bodo otroci udeležili
pripovedovanja pravljice. Po pravljici sledi
ustvarjanje glede na vsebino pravljice.
Kje: KUD Sloga Črni Vrh, Črni Vrh 84,
5274 Črni Vrh nad Idrijo
Prireditelj: KUD Sloga Črni Vrh

Cerklje na Gorenjskem
20.00: Materi Zemlji
BŠK Liberius Cerklje v sodelovanju z
akademsko slikarko Ireno Gayatri Horvat,
pianistom Simonom Skalarjem ter plesno
skupino Apsharada Zagreb pod vodstvom
koreografinje Ane Jug prijazno vabi na
multimedijsko prireditev, posvečeno Materi Zemlji.
Kje: Župnijska dvorana Cerklje, Trg
Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
Prireditelj: Kulturni klub Liberius Cerklje
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18.00: Knjižni zaklad
Prireditev je namenjena osnovnošolcem
in najstnikom. Prva skupina bo spoznavala knjigo z ustvarjalnega vidika. Druga
skupina bo upravljala z informacijami,
ki jih lahko iz knjige dobimo. Namen je
približati knjigo otrokom kot vir pri učenju, knjigo kot način sprostitve in tudi kot
pripomoček pri ustvarjanju.
Kje: KUD Sloga Črni Vrh, Črni Vrh 84,
5274 Črni Vrh nad Idrijo
Prireditelj: KUD Sloga Črni Vrh
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Dob

Dobova

14.00: Skuhaj nam pravljico
Učiteljica, ilustratorka in pripovedovalka
Anja Kokalj bo za učence v podaljšanem
bivanju v velikem modrem loncu skuhala
pravljico Tatjane Kokalj Skuhaj nam
pravljico (založba Brin).
Kje: Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7, 1233
Dob
Prireditelj: Osnovna šola Dob

18.00: 3. noč branja – Skrivnost Zemlje
v knjigi
Letos bomo v noči branja obeležili kar dva
svetovna dneva. Svetovni dan Zemlje in
svetovni dan knjige. Učenci naše šole se
bodo z mentoricami odpravili v pravljični
svet Zemlje in dreves v knjigah, dramatizirali in ustvarjali.
Kje: OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova,
Kapelska cesta 25, 8257 Dobova
Prireditelj: OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Dob pri Mirni
18.00–00.00: Noč knjige v ZPKZ Dob
pri Mirni
Obsojenim osebam v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni bo ves
dan do polnoči omogočeno individualno
branje knjig in tudi zbranih del iz zbornika projekta Vključujemo in aktiviramo!, ki
ga je lani v zavodu vodila Javna agencija za
knjigo RS. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233
Mirna na Dolenjskem
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni in Javna agencija za
knjigo RS

Dolenjske Toplice
20.00: Topliška noč
Izvedli bomo drugo Topliško bralno noč.
Sprehodili se bomo po Dolenjskih Toplicah, večer pa bomo nadaljevali v kavarni
Balnea, ko nam bo domačin Marko Pršina
z diaprojekcijo predstavil monografijo
Dolenjske Toplice v odsevu časa, ki je
izšla lani.
Kje: OŠ Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg, Dolenjske Toplice
Prireditelj: OŠ Dolenjske Toplice

Domžale

Dobje pri Planini

8.00–19.00: Ob svetovnem dnevu
knjige
23. april je svetovni dan knjige in avtorskih
pravic. To je dan, ko praznujemo pisatelji,
ilustratorji, knjižničarji in vsi, ki imamo
radi knjige. V Knjižnici Domžale na ta dan
pripravljamo naslednje prireditve:
8.00–19.00 Bukvarna
8.00–19.00 Anketa
8.00–19.00 Križ kraž – knjižna uganka
V popoldanskem času pa nas bo obiskal
tudi Hrošček Simon.

18.30: Knjiga, moja prijateljica
Podarimo misel ob prebrani knjigi.
Priporočimo najljubšo knjigo prijatelju.
Obnovimo spomin na najljubšo knjigo.
Preberimo odlomek skupaj in se družimo
ob knjigi. Vabljeni.
Kje: OŠ Dobje, Dobje pri Planini 20a,
3224 Dobje pri Planini
Prireditelj: OŠ Dobje
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Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

zvezdnih oči v verzih in besedah.
Kje: Kavarna FLERIN, Ljubljanska cesta
59, 1230 Domžale
Prireditelj: Osminka&Co.

17.00: Gibalna igralnica
Vabimo malčke od 18. meseca do 3. leta
starosti, da se skupaj s svojimi spremljevalci udeležijo Gibalne igralnice, ki poteka v
sodelovanju s Plesno šolo MIKI. Naučite
se novih gibov, orientacije v prostoru in
prvih plesnih korakov. Obisk je brezplačen. Vpis poteka na oddelku za otroke
in mladino (14 dni pred dogodkom).
Skupina je številčno omejena. Obvezna je
prisotnost staršev oz. odrasle osebe.
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

Filovci
17.00: Vrtec praznuje
Nekdanji varovanci enote Filovci bodo
prebirali pravljice otrokom, ki vrtec obiskujejo sedaj. Na ta način bomo praznovali
20 let Vrtcev občine Moravske Toplice.
Kje: Enota Filovci, Filovci 13, 9222 Bogojina
Prireditelj: Vrtci občine Moravske Toplice enota Filovci

Gornja Radgona
18.00: Čuječnost in vzgoja
Noč knjige 2017 bomo ob 18.00 začeli s
predavanjem Eve Škobalj Čuječnost in
vzgoja. Na predavanju bodo prisotni tudi
dijaki iz Španije, ki bodo spoznavali delovanje knjižnic, predvsem v segmentu dviga
bralne kulture oz. pomena le-te. Na Noči
knjige se nam bodo pridružili tudi člani
bralnega krožka in literarne sekcije Društva upokojencev ter ostali zainteresirani
uporabniki.
Kje: Javni zavod Knjižnica Gornja
Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja
Radgona
Prireditelj: Javni zavod Knjižnica Gornja
Radgona

19.00: Barvita noč
V noči knjige bomo s tretješolci pobarvali
črno noč.
Priredili bomo naslednje delavnice:
- s slikanico v noč,
- skrita gostja (priznana slovenska
ilustratorka),
- likovna oprema razredne knjige,
- razstava izdelkov,
- risanje v spominske knjige,
- iskanje nočnih dogodivščin za pisno
ustvarjanje (sprehod po šolskem okolišu).
Kje: OŠ Rodica, Kettejeva 13, Domžale
Prireditelj: OŠ Rodica
21.00: Z morjem na Ti
Ob izidu nove knjige Z morjem na Ti
bo njen avtor Mitja Zupančič predstavil
morski akvatorij TERRE INCOGNITE
in ga ob glasbenih vložkih ženske vokalne
skupine Kamelije podelil z ljudmi, da
bodo občutili urok morja in sredozemskih

Griže
17.30: Butalci – večer branja
Večer branja bo namenjen učencem prve
triade. Učiteljice bodo brale pravljice o
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Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
Na grad 25, 1292 Ig
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ig in Javna agencija za knjigo RS

Butalcih. V nadaljevanju bo ustvarjalna
delavnica z ustvarjanjem butalskih pokrival, vasi ... Večer se bo zaključil s pitjem
domačega čaja in limonade. Učilnice bodo
primerno urejene, prav tako vhod v šolo. V
pomoč bodo nadarjeni učenci tretje triade.
Kje: OŠ Griže, Griže 1a, 3302 Griže
Prireditelj: OŠ Griže

Grosuplje

9.30–11.00: Branje ženskih zgodb
ZPKZ Ig je že drugo leto vključen v
projekt Vključujemo in aktiviramo! ( JAK
RS). Udeleženke bodo z mentorico Barbaro Korun pripravile literarno dopoldne
in brale lani nastala dela, ki so izšla v
zborniku Pobeg v literaturo. Nekatere
udeleženke se bodo predstavile tudi z
odlomki iz letošnjih besedil, nastalih med
usposabljanjem. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
Na grad 25, 1292 Ig
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ig in Javna agencija za knjigo RS

17.00: Odsev, predstavitev knjige Majde
Senčar
Majda Senčar je v sodelovanju z JSKD
OI Ivančna Gorica založila svojo drugo
knjigo z naslovom Odsev. V njej so zbrane
črtice skupaj z raznolikimi otroškimi deli.
Kje: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Prireditelj: JSKD RS OI Ivančna Gorica,
ZKD GRosuplje, U3Grosuplje in Mestna
knjižnica Grosuplje

Iga vas
18.30: Pravljične poti za stoletnimi vrati
Za stoletnimi vrati se bo odstrl svet pravljičnih poti pisatelja Frana Milčinskega.
Vabljeni učenci podružnične šole iz Iga
vasi.
Kje: POŠ Iga vas, Iga vas 1, 1386 Stari trg
pri Ložu
Prireditelj: OŠ heroja Janeza Hribarja, in
POŠ Iga vas

Ig

Ilirska Bistrica

18.00–00.00: Noč knjige v ZPKZ Ig
Obsojenke bodo imele na Noč knjige v
dnevnih prostorih ves dan in vse do polnoči
dostop do najbolj branih knjig in tudi do
zbornika projekta Vključujemo in aktiviramo!, ki ga v zavodu izvaja Javna agencija za
knjigo RS. Dogodek je zaprtega tipa.

19.00: Literarni večer
Bralcem se bo predstavila avtorica Tanja
Tuma s svojo knjigo Češnje bele in rdeče.
Kje: Knjižnica Makse Samsa, 6250 Ilirska
Bistrica
Prireditelj: Knjižnica Makse Samsa

19.00: Zvezdica Zaspanka
V prijetnem večeru bomo spoznali in
doživeli zvezdico Zaspanko, izvedli dramatizacijo odlomkov, izdelovali lutke, se
spoznali z ilustracijami in seveda spoznali
pisatelja pravljice.
Kje: OŠ Griže, Griže 1a, 3302 Griže
Prireditelj: OŠ Griže
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Ivančna Gorica

Maistra Kamnik, Novi trg 41a, Kamnik
Prireditelj: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

19.00: Življenje našega drevesa
V okviru projekta Življenje našega drevesa so nastali mozaiki, kvačkana drevesa,
sedaj še literarne zgodbe. Izbrane literarne
zgodbe bodo prvič predstavljene na Noč
knjige. Vabljeni ustarjalci in ljubitelji
pisane besede.
Kje: Knjižnica Ivančna Gorica, Ul. II.
grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica
Prireditelj: Knjižnica Ivančna Gorica

18.00: Pravljična noč
S četrtimi razredi bomo izvedli pravljično
noč. Brali bomo pravljice o slovenskih
knjižnih junakih in nato naredili šolsko
pravljično pot. Knjižni junaki so Peter
Klepec, Kekec, Muca Copatarica, Kamniška Veronika, Kralj Matjaž, Martin
Krpan, Maček Muri, Pedenjped in Zvezdica Zaspanka. V naslednjih dneh bomo
naše prvošolčke in drugošolčke popeljali
po šolski pravljični poti.
Kje: Knjižnica OŠ Marije Vere,
Ljubljanska 16a, 1241 Kamnik
Prireditelj: OŠ Marije Vere

Jakobski Dol
18.00: Noč branja
Noč branja je namenjena učencem od 1.
do 5. razreda. Ta večer bomo poslušali
pripovedke z gostjo Urško Dajčman, iskali
bomo skriti zaklad in uživali v opazovanju
nočnega neba. S teleskopi bomo opazovali
zvezde, luno in planete ter se pozno večer
ob poslušanju pravljice potopili v sanje.
Zjutraj bomo dan pričeli z delom v ustvarjalnih delavnicah.
Kje: OŠ Jakobski Dol, Sp. Jakobski Dol 4,
2222 Jakobski Dol
Prireditelj: OŠ Jakobski Dol

18.00: Košček knjižnega neba
Noč knjige bomo preživeli v družbi Siobhan Dowd (Čisti krik) ter irske kulture
in glasbe. Ustvarjalni bomo v delavnici
improlige z duom Vroča župa in poslikavi
usnjenega nakita. Po nočnem pohodu
na Stari grad in druženjem s Harryjem
Potterjem in Jane Austen bomo vihteli ljubezensko pero. Sledi bedenje ob
družabnih igrah in filmskem maratonu ter
slovo z meditativno zgodbo in vitaminskim zajtrkom.
Kje: Šolska knjižnica OŠ Toma Brejca
Kamnik, Šutna 39, 1241 Kamnik
Prireditelj: Knjižnica OŠ Toma Brejca,
Marta Grkman Repolusk

Kamnik
9.30–11.30: Prireditev ob dnevu knjige
na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa
Maistra Kamnik
V Noči knjige se bodo zvrstili:
- pripovedovalski dogodek z duom Vroča župa
- prebiranje avtorske poezije (dijaška
pesniška zbirka Mimobežnice)
- lutkovna predstava: Slovenska moderna
- kognitivna nevroznanost: Vpliv branja in
pisanja na možgane (prof. Mojca Krevs).
Kje: Gimnazija in srednja šola Rudolfa

19.00–21.00: Kamniška enajsta šola o
antiki
Zadnje predavanje iz sklopa petih predavanj o antiki nosi naslov: O antičnih
pisalih, knjigah, knjižnicah in branju.
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otrokom brali ljudske pravljice.
Kje: OŠ Zbora odposlancev, Trg zbora
odposlancev 28, 1330 Kočevje
Prireditelj: OŠ Zbora odposlancev

Tako se bomo sprehodili skozi čas, ko
TV, telefon in internet še niso obvladovali
našega vsakdana. Predavanje se bo končalo
s pripovedjo pravljice o Nasredinu Hodži.
Kje: Dvorana Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241
Kamnik
Prireditelj: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

18.30: Noč knjige
Z učenci bomo brali pravljice in ustvarjali.
Kje: OŠ ob Rinži (šolska knjižnica), Cesta
v Mestni log 39, 1330 Kočevje
Prireditelj: OŠ ob Rinži, šolska knjižnica

Kidričevo
21. april: Večer branja
V projektu bodo sodelovali učenci od
3. do 6. razreda. Najprej bo organiziran
sprehod do razvalin gradu, kjer bodo
otroci prisluhnili pravljici o tem gradu.
Nato bodo učenci ustvarjali v različnih
delavnicah: izdelovali bodo knjižna kazala,
knjigice, preizkusili pa se bodo tudi v
dramatizaciji pravljic. Po večerji bo sledil
literarni večer z go. Zlatko Podvornik in
branje najljubših pravljic.
Kje: OŠ Kidričevo, Kajuhova 10, Kidričevo
Prireditelj: OŠ Kidričevo

19.00: Noč v knjižnici
Z dijaki GSŠ Kočevje bomo izvedli Noč
v šolski knjižnici. Na zabaven način bomo
spoznavali literarna dela.
Kje: Gimnazija in srednja šola Kočevje,
Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje
Prireditelj: Gimnazija in srednja šola Kočevje

Koper
18.00: Noč knjige v ZPKZ Koper
Obsojenci v ZPKZ Koper bodo imeli po
želji vso noč prižgano luč in bodo lahko
brali knjige, med drugimi tudi tiste, ki so
jih prebirali lani v času izvajanja projekta
Vključujemo in aktiviramo!, ki ga je vodila
Javna agencija za knjigo RS. Dogodek je
zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper in Javna agencija za knjigo RS

Kobarid
18.00: Knjiga v sanje me zaziba
Učenci 6. razreda bodo ob 18.00 prišli v
šolo, kjer bodo imeli delavnico, brali bomo
odlomke iz knjige, gledali bomo film o
knjigi. V šoli bomo tudi prespali.
Kje: Osnovna šola Simona Gregorčiča
Kobarid, Gregorčičeva 18 a, 5222 Kobarid
Prireditelj: Šolska knjižnica Osnovne šole
Simona Gregorčiča Kobarid

18.00: Barantanje za besedo
Pesniški performans se dogaja na ulici, sredi
mestnega vrveža. Oder zamenja stojnica, ki
omogoča glasu/besedi, da doseže naključne
poslušalce/poslušalke. Pesniki/pesnice bodo
merili obliko in težo svojih verzov, pri tem pa
pozivali naključne ljudi, da tudi sami poskusi-

Kočevje
18.30: Večer pravljice
Starejši učenci, pravljičarji, bodo mlajšim
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Kranj

jo barantati za besedo.Nastopajo: Alja Adam,
Kaja Tržan, Dejan Koban, Aljaž Koprivnikar,
Leonora Flis in morda še kdo.
Kje: Mladinska knjiga, Dom knjige Koper, Pristaniška cesta 5, 6000 Koper
Prireditelj: Mladinska knjiga Trgovina
d.o.o.

14.30–20.30: Prešerna noč knjige
Program:
14.30 branje pravljic najmlajšim
17.30 recital poezije
18.30 dolgo branje (M. Renko: Lastno
življenje)
19.30 s poezijo po Kranju
Kje: OŠ Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj
Prireditelj: OŠ Franceta Prešerna Kranj

19.00: FABULA ANTIQUA: Knjižnice
in znanost v starem Rimu
Knjižnice so od nekdaj bile in vedno bodo
okno v svet znanosti in kulture. Otroci se
bodo letos seznanili s knjižnicami v starem
Rimu in z razvojem znanosti v tem obdobju. Govorili bomo tudi o aleksandrijski knjižnici, saj je bila ta pomemben povezovalni
segment med starorimsko in egipčansko
kulturo. Noč v knjižnici je letos namenjena
otrokom druge triade osnovne šole.
Kje: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Koper, Oddelek za mlade bralce, Verdijeva
2, 6000 Koper
Prireditelj: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

17.00–22.00: Beremo skupaj: Moja prva
knjiga
3. in 4. razred: pripovedujemo pravljice
(učenci učencem), poustvarjamo literarne
vsebine (ilustracije, nadaljevanje zgodbe
...), izdelujemo kazalke, pravljična joga ...
5. – 7. razred: gostovanje gospoda Žiga
X Gombača, razstava Pot knjige ( JAK),
učenci sami izdelajo knjigo (vsebina,
ilustracija, naslovnica), družabne igre,
kuharski kotiček ...
Kje: OŠ Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj
Prireditelj: OŠ Matije Čopa Kranj

Kostanjevica na Krki
18.00: Druženje z Ljubo Jenče in branje
v soju zvezd
Kulturni program ob zaključku slovenske
bralne značke, nastop Ljobe Jenče in
podelitev priznanj učencem za opravljeno
bralno značko. Druženje učencev z omenjeno umetnico na dogodku Noč knjige
2017, branje izbranih knjig v soju zvezd
in odkrivanje knjižnih skrivnosti v šolski
knjižnici.
Kje: OŠ Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta
2, 8311 Kostanjevica na Krki
Prireditelj: OŠ Jožeta Gorjupa

Kranjska Gora
20.00: Joga mami in dojenček
Predstavitev knjige Joga mami in dojenček
(avtorica Ana Kersnik Žvab) ter demonstracija prilagojenih vaj iz jogijskega
priročnika za mamice.
Kje: Prostori Kluba Devayani, Koroška
13, Kranjska Gora
Prireditelj: Klub Devayani
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Krtina

oblikovali v strip, risali glavne pustolovske
junake ... Sledil bo ogled otroškega filma.
Zaključili bomo z ljudsko pravljico.
Kje: Podružnična šola Lavrica, Kamnikarjeva 6, 1291 Škofljica
Prireditelj: Podružnična šola Lavrica

10.00: Skuhaj nam pravljico
Učiteljica, ilustratorka in pripovedovalka
Anja Kokalj bo za učence v velikem modrem loncu skuhala pravljico Tatjane Kokalj
Skuhaj nam pravljico (založba Brin).
Kje: PŠ Krtina, Krtina 41, 1233 Dob
Prireditelj: PŠ Krtina

Lendava
18.00: Noč knjige / A könyv éjszakája
Zvrstile se bodo predstavitve naslednjih
knjig:
- Olgica Koren: Mavrične kresničke
- Klarisa Jovanović: Dobra jed se sama
ponuja
- Dejan Süč: Inesfalwa - Gyertyános Zalagyertyános - Gaberje: zgodovina vasi
- településtörténet
- Cár József: A második eresztés
- Pobiralci rose (zbornik 2016)
Kje: Knjižnica – kulturni center Lendava
– Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica 12, 9220 Lendava
Prireditelj: Knjižnica – kulturni center
Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális
Központ

8.00: Dobro jutro s pravljico
Dan se po jutru pozna, zato bomo pouk
na naši šoli začeli z branjem. Učenci 5.
razreda bodo brali pravljice svojim mlajšim prijateljem.
Kje: PŠ Krtina, Krtina 41, 1233 Dob
Prireditelj: PŠ Krtina

Laško
20.30: Noč branja v Knjižnici Laško
Knjižnico bodo v večernih urah obiskali
učenci OŠ Primoža Trubarja Laško. Skupaj se bomo zazrli v zvezdnato nebo in z
domišljijskimi teleskopi odkrivali literarne
zvezde in zvezdice, ki bodo najbolj zažarele na to čudežno, čarobno noč.
Kje: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4,
3270 Laško
Prireditelj: Knjižnica Laško

Liboje
19.00: Butalci
Noč bomo pričeli s prebiranjem pravljic
Frana Milčinskega. Sledila bo ustvarjalna
delavnica in sproščanje z jogo. V spanje
nas bo pospremila pravljica Zvezdica
Zaspanka. V soboto ob 8.00 bo sledil
odhod domov.
Kje: OŠ Griže, POŠ Liboje, Liboje 121,
3301 Petrovče
Prireditelj: OŠ Griže, POŠ Liboje

Lavrica
18.00: Noč knjige 2017 na PŠ Lavrica
S 1., 2. in 3. razredi se bomo podali v
Hudo hosto in spoznali Groznovilco.
Prebivalcem Hude hoste bomo napisali
razglednice ter na velik plakat narisali
zemljevid Hude hoste. S 4. in 5. razredi
bomo odkrili pustolovsko zgodbo Aleša
Sile - Pustolovci. Nato bomo zgodbo pre27

Litija

dobrodošli!
Kje: Zbor je pri Robbovem vodnjaku, tura
pa bo potekala na petih lokacijah v strogem centru mesta.
Prireditelj: Društvo Kralji ulice

18.00: Noč knjige v Knjižnici Litija
Na Noč knjige bomo v Knjižnici Litija
pripravili Zaključno srečanje bralcev za
bralno značko Srčni bralec. Na srečanje bomo povabili tudi prevajalko Tino
Mahkota. Po podelitvi priznanj bralcem
bo sledil pesniški večer domačih literatov.
Gre za mlade pesnike, ki delujejo pod
imenom Kartopirci. Njihovi nastopi nosijo
skupno ime Karte na mizo. Tokrat bodo
predstavili svoje pesmi, ki bodo izšle v
novi literarni reviji Regrat.
Kje: Knjižnica Litija, Parmova ulica 9,
Litija
Prireditelj: Knjižnica Litija

10.30: Ogrlica iz besed
Člani literarnega društva NAVDIH
Ljubljana bodo brali svojo prozo in poezijo. Pridružili se jim bodo tudi stanovalci
Doma upokojencev Tabor. Sledil bo pogovor z obiskovalci.
Kje: Dom upokojencev Tabor, Tabor 10
Ljubljana
Prireditelj: Literarno društvo NAVDIH
Ljubljana
11.00: Literarno-likovni natečaj Naša
mala knjižnica
KUD Sodobnost International razpisuje
literarno-likovni natečaj Naša mala knjižnica. Enajst najboljših osnovnošolskih spisov in likovnih izdelkov bo prejelo knjižne
nagrade, najboljše spise pa bodo učenci
javno prebrali. Poklepetali bomo z izjemno
češko ilustratorko Galino Miklínovo, ki je
poskrbela za vizualno podobo lihožercev, in
s prevajalcem Petrom Kuharjem.
Kje: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva
ulica 7, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Mestna knjižnica Ljubljana

Ljubljana
9.00–23.00: Noč knjige v Galeriji
Fotografiji
Na Noč knjige v Galeriji Fotografiji
nudimo popuste od 5 % do 25 % na
izbrane knjižne naslove. Ob nakupu nad
50 € vas čaka še manjše darilce.
Kje: Galerija Fotografija, Levstikov trg 7,
Ljubljana
Prireditelj: Galerija Fotografija
10.00: Nevid(e)ni Ljubljančani
pripovedujejo
Pripravili smo tematsko turo, na kateri
bosta vodiča z izkušnjo brezdomstva vodila
udeležence do petih ustvarjalcev, ki sodelujejo pri ustvarjanju časopisa Kralji ulice. Ti
bodo predstavili svojo poezijo/prozo, udeleženci pa se bodo z njimi lahko pogovorili.
Dogodek je enkraten in zanesljivo vreden
ogleda. Trajal bo uro in pol.
Prostovoljni prispevki za sodelujoče so

13.00: Čajanka
Našo tradicionalno, že 4. literarno čajanko
bomo popestrili z zgodbami in s pesmimi
naših mladih pisateljev in pisateljic oziroma pesnikov in pesnic. Morda odkrijemo
tudi koga, ki piše in riše stripe!
Kje: OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000
Ljubljana
Prireditelj: OŠ Mirana Jarca
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15.00–19.00: S pesmijo do zvezd
Učenci in odrasli bralci (mame,
očki, babice, dedki in sodelujoči pri
medgeneracijskem branju) se bodo družili
s poezijo. Sodelujoči bodo deklamirali
pesmi, jih zapeli in tudi zaigrali na inštrument. Sestavljali bodo svoje pesmi in jih
ilustrirali. Dogodek bomo zaključili ob
čaju in piškotih.
Kje: OŠ Zadobrova, Zadobrovška c. 35,
1260 Ljubljana Polje
Prireditelj: OŠ Zadobrova

17.00: Zaključek natečaja za najboljšo
kratko zgodbo metaFORA – Izza zrcala
Zaključna prireditev literarnega natečaja
metaFora 2017, ki ga je razpisala Mestna
knjižnica Ljubljana v sodelovanju s Knjižnico Vladimira Nazora – Knjižnice grada
Zagreba, se bo odvila v popoldnevu pred
Nočjo knjige. Razglasili bomo prve tri
najboljše zgodbe in podelili nagrade.
Kje: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva
ulica 7, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Mestna knjižnica Ljubljana

16.00–20.00: Skozi tisočere zgodbe
Skozi tisočere zgodbe smo poimenovali
branja z dramskimi igralci, ki se ob ponedeljkih odvijajo v knjigarni v Lutkovnem
gledališču Ljubljana, pripravljamo pa jih
tudi v Noči knjige. Odprli bomo razstavo
ilustracij Nadje Ocepek Zajček Otja iz
Borovega gozda, ob 18. uri pa pride Polona Lovšin, ki bo imela delavnico izdelovanja pop-up knjig.
Kje: Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, Ljubljana
Prireditelj: Lutkovno gledališče Ljubljana

17.00: Angleški bralno-debatni krožek
Pogovarjali se bomo o romanu Leonarda Michaelsa Sylvia, zgodbi o turbulentni ljubezni v
bohemskem New Yorku šestdesetih let.
Skupina je odprta za vsakogar, pogovori
so namenjeni spoznavanju literarnih
del in hkrati vadbi angleškega jezika, saj
potekajo izključno v angleščini. Vodi dr.
Leonora Flis.
Kje: Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica
Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana
Prireditelj: Mestna knjižnica Ljubljana,
Knjižnica Otona Župančiča

16.00: Bukvice s Parnasa
Besedo bukvice je za knjige uporabljal že
Primož Trubar, v Parnasu pa z njo ljubkovalno poimenujemo ročno vezane knjige.
Te predstavljajo pot k ustvarjanju otrok ali
odraslih. Vsebino si lahko predhodno natisnemo ali pa vežemo prazno rokopisno
knjigo. Na predstavitveni delavnici bomo
vezali preprosto slikanico.
Kje: Plesna šola Kazina (učilnica – stranski vhod), Gerbičeva 51a, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Zavod PARNAS

17.00: S knjižnico na pločniku
17.00 Butalsko popoldne: pripovedovanje
butalskih zgodb in kamišibaj gledališče
19.00 Na pločniku z gostom Rokom Terkajem: predstavitev pesniške zbirke Kla
kla klasika in pogovor s Tajo Zuccato
Obiskovalce bomo obdarili s knjigo in
cvetom. Knjižnica Prežihov Voranc bo
odprta do 21.00.
Kje: Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc, Ljubljan
a, Tržaška cesta 47 Prireditej: Mestna
knjižnica Ljubljana, Knjižnica Prežihov
Voranc
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18.00: Samoumevni svet (pogovor in
debata)
Avtor knjige Samoumevni svet je moral
do spoznanj o svoji vlogi v družbi priti
sam. Kaj pa lahko sami kot posamezniki
naredimo, da bo družba boljša in da v
navidezni svobodi ne bomo vse manj
svobodni? Da bomo znali preseči
nesmiselne delitve in razbrati bistvo?
Gost: Miha Blažič - N’toko
Moderira: Deja Crnović
Produkcija: Založba Mladinska knjiga.
Dogodek je del Itn., Mladinskega
festivala angažiranega pisanja.
Kje: Vodnikova domačija Šiška
Prireditelj: Itn., Mladinski festival
angažiranega pisanja

ustvarjali v različnih delavnicah. V sanje
nas bodo popeljale pravljice Frana Milčinskega.
Kje: OŠ Karla Destovnika - Kajuha,
Jakčeva ulica 42, Ljubljana
Prireditelj: OŠ Karla Destovnika - Kajuha
18.00: Palčkova noč knjige
S tretješolci bomo prebirali knjigo Svetlane Makarovič Korenčkov palček in se
sladkali s korenčkovimi piškoti.
Kje: OŠ Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000
Ljubljana
Prireditelj: OŠ Spodnja Šiška
18.00: Povodni možje v deželi Martina
Krpana in Butalcev
Uvodoma bomo v družbi Andreja Rozmana Roze spoznali čudoviti svet književnosti skozi kratko prozo in pesmi avtorja.
Dogodek je primeren za mlajše in odrasle
obiskovalce. Drugi del prireditve bo popestrila glasbeno-gledališka predstava B(r)
utalci (F. Milčinski) v izvedbi Jake Andreja Vojevca In Urbana Logarja. Kam so
izginili Butalci in kaj se je zgodilo z njimi?
Kje: Večgeneracijski center Skupna točka,
Zaloška 54, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Večgeneracijski center Skupna
točka

18.00: Noč knjige
Odkrivali bomo čarobnost v pravljicah.
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik,
Rudnik I/6 Ljubljana
Prireditelj: OŠ Oskarja Kovačiča
18.00: Zabavni večer z Roaldom Dahlom
Mlajši učenci bodo prebirali slovenske
ljudske pravljice. Večer branja in knjig
bo namenjen slavnemu pisatelju Roaldu
Dahlu. Brali bomo njegove knjige, reševali
kvize in uganke, ustvarjali in sledili njegovi misli: »Doživeli boste veličastne stvari!
Čakajo vas prijetna presenečenja!“ (Čarli
in tovarna čokolade)
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska
cesta 20, Ljubljana
Prireditelj: OŠ Oskarja Kovačiča

18.00: Noč v knjižnici
Predstavitev pisatelja Roalda Dahla in pogovor o njegovih knjigah. Humornost in
fraze v delu Frana Milčinskega. 100-letnica izida slikanice Martin Krpan. Ogled
filma Veliki dobrodušni velikan.
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski
železnici 48, Ljubljana
Prireditelj: OŠ Oskarja Kovačiča

18.00: Noč v knjižnici
Iskali bomo skriti zaklad, ki se bo, tako
kot Krpanova sol, pritihotapil med knjižne
police. Izmenjali bomo ideje za branje in
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uporniki v pohorskih gozdovih, v koncentracijskem taborišču na severu Evrope
in med povojnim prevzemanjem oblasti.
Prikazuje zgodbe ljudi, ki skušajo ubraniti
vsak svojo ljubezen pred nesmislom zla in
porazom človeškega dostojanstva.
Kje: Velika čitalnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, 1000
Ljubljana
Prireditelj: Beletrina, zavod za založniško
dejavnost

18.00: Schindlerjev seznam
Pretresljiv roman o resnični zgodbi
nemškega vojnega dobičkarja, tovarnarja
Oskarja Schindlerja, ki je sam rešil smrti
v plinski celici več Judov kot kateri koli
drug posameznik v drugi svetovni vojni.
Zgodba romana, nagrajenega z Bookerjevo nagrado, po kateri je bil posnet tudi
znameniti film Stevena Spielberga, je v
prevodu Rudija Medena sedaj na voljo
tudi v slovenščini.
Kje: Knjigarna Celjske Mohorjeve, Nazorjeva 1, Ljubljana
Prireditelj: Celjska Mohorjeva družba

19.00: Predstavitev pesniške zbirke Ane
Porenta Deklice ob glasbeni spremljavi
Katarine Juvančič in Dejana Lapanja
Deklice so tretja pesniška knjiga pesnice,
pisateljice in glavne urednice portala www.
pesem.si, Ane Porenta. Izšle so pri KUD
Apokalipsa v letu 2016. O deklicah bo z
avtorico kramljala Sara Špelec, dogodek
pa bosta oplemenitila izvajalca glasbenih
napevov, godb in zgodb, Katarina Juvančič
in Dejan Lapanja.
Kje: KULT 3000, Metelkova 2 b, 1000
Ljubljana
Prireditelj: JSKD – OI Ljubljana okolica

18.00: Gospa s klobukom
Predstavitev knjige za otroke in ustvarjalna delavnica.
S pisateljico Mašo Ogrizek in ilustratorko
Tanjo Komadina bomo na karirasti odeji
za piknike skupaj prelistali knjigo, nato pa
si bo vsak zašil svoj zemljevid skritih želja.
Kje: Mladinska knjiga, Trubarjeva 11,
Ljubljana
Prireditelj: Mladinska knjiga
19.00: Noč branja
Učenci 5. razreda bodo v noči na 21. april
prespali v šoli. Zbrali se bomo v večernih
urah na OŠ Šentvid, kjer bomo pripravili
noč branja. Dramatizirali bomo različna
besedila, brali in pripovedovali.
Kje: OŠ Šentvid, Prušnikova 98, 1210
Šentvid
Prireditelj: OŠ Šentvid
19.00: Predstavitev novega romana
Draga Jančarja - In ljubezen tudi
Pisatelj Drago Jančar bo v družbi urednika
Mitje Čandra predstavil svoj najnovejši
roman In ljubezen tudi. Roman se dogaja
med vojno, v okupiranem Mariboru, med

19.00: Pogovori
ob 19.00: srečanje z glasbenikom in pesnikom Janijem Kovačičom
ob 19.30: srečanje s pesnikom Markom
Tomašem
Kje: Hiša sanjajočih Knjig, Trubarjeva 29,
1000 Ljubljana
Prireditelj: Založba Sanje
19.00: Jaz človek, jaz beseda, večer slam
poezije
Na pesniškem večeru JAZ ČLOVEK JAZ
BESEDA bom predstavil izbor 15 avtorskih pesmi. Pesmi so žanrsko zelo razlike,
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gibljejo se med osebno izpovednimi, eksistencialnimi in druženo kritičnimi. Pesmi
bom interpretiral v formatu Pesniškega
slama, ki vključuje veliko interakcije s
publiko in direkten pristop. Večer bo trajal
približno 40 minut.
Kje: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva
ulica 7, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Tom Veber

humor v literaturi odpira svoja vrata in
vsem obiskovalcem ponuja vpogled v
svoje raziskovalno delo ter literarno branje
prevedenih del ekipe (jez)deci vsebine.
Kje: Inštitut TFF 12 za humor v literaturi, Gotska ulica 7, 1000 Ljubljana
Prireditelj: LUD TFF 12
20.00: L‘etažer (literarno-plesna
predstava)
Člani literarnega kluba L‘etažer
z ljubljanske Gimnazije Vič pod
mentorstvom Marjetke Krapež vabijo na
plesno-literarno predstavo, v kateri dijaki
uplesujejo svoje besede in ubesedujejo
svoje svetove.
Nastopajoči: Tara Ferbežar Felgner,
Martin Justin, Nejc Hirci, Aleš Zaplatil,
Jakob Kužnik
kvadrat iz rdeče elastike*
opomba: kvadratna je lahko postavitev
stolov na odru; rdeča je lahko (ali pa tudi
ne) barva majice nastopajočih plešem v
kvadratu
opomba: kvadrat je lahko predmet
opazovanja; kvadrat je lahko predmet
opisovanja; rdeča je lahko nit; rdeča
elastika je lahko rdeča nit; rdeča nit lahko
stke besedo; rdeča je lahko barva teh besed
beremo iz oglišč
opomba: oglišče je lahko stik; oglišče je
lahko rob, najbolj oddaljena točka; točka
lahko omeji ples; na meji se srečujeta gib
in beseda
Produkcija: literarni klub L’Etažer.
Dogodek je del Itn., Mladinskega
festivala angažiranega pisanja.
Kje: Vodnikova domačija Šiška
Prireditelj: Itn., Mladinski festival
angažiranega pisanja

19.00–22.00: Šele ponoči izveš, koliko
zvezd je vrh neba
Knjige nas bodo popeljale skozi prozo in
poezijo v slovenskem in angleškem jeziku.
Tako bomo spodbujali aktivno delovanje
posameznika in sodelovanje med ljudmi z
namenom ustvarjanja lepšega sveta za vse.
Kje: OŠ Sostro, C. II. grupe odredov 47,
1000 Ljubljana
Prireditelj: OŠ Sostro
19.00–24.00: Strippasuljpiknik Strip.art.
nica Buch
19.00–24.00 Strippasuljpiknik
19.00–20.00 Risali vam bodo Zoran
Smiljanić, Gorazd Vahen, Dušan Kastelic, Iztok Sitar, Marko Kociper, Jakob
Klemenčič, Matej de Cecco, Gašper Rus,
David Krančan, Andrej Štular, Bernard
Kolle, Izar Lunaček, Damijan Stepančič,
Ciril Horjak, Igor Ribič, Boris Jukič, Grega Mastnak, Gašper Krajnc, Igor Šinkovec
in Tanja Komadina.
Več na www.stripi.si.
Kje: Strip.art.nica Buch, Murgle center,
Cesta v mestni log 55, Ljubljana
Prireditelj: Strip.art.nica Buch in Zavod
Strip art
20.00: Noč odprtih vrat
Tretje leto zapored Inštitut TFF 12 za
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20.30: 14. večer LGBT proze in poezije
Vabljeni na štirinajsti, tradicionalni večer
lezbične in gejevske oziroma LGBT proze
in poezije, ki ju pišejo in predstavljajo
slovenski avtorji in avtorice. Tudi tokrat
bomo brali, poslušali in se družili!
Kje: Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Prireditelj: Društvo ŠKUC
21.00: Noč odprtih Sanj
Kenguru Roza bo ob prisotnosti avtorjev,
prijateljev in bralcev blagoslovil nove
delovne prostore založbe Sanje.
Predviden je nepredviden nadaljni
program.
Vstopnina: nakup knjige.
Kje: Založba Sanje, Leskoškova 12, Ljubljana
Prireditelj: Založba Sanje
21.30: Nočna filozofska ramišljanja
(predavanje Boštjana Narata)
Pavšalna uporaba besed je danes
vseprisotna, zato je potreba po nenehni
analizi jezika in refleksiji pojmov, ki jih
uporabljamo, toliko večja.
Produkcija: Vodnikova domačija.
Dogodek je del Itn., Mladinskega
festivala angažiranega pisanja.
Kje: Vodnikova domačija Šiška
Prireditelj: Itn., Mladinski festival
angažiranega pisanja

22.00: Lalabajke – beseda, zgodba in čuti
Tisoč in ena noč je zbirka pravljic, povesti,
basni in verzov. Zgodbe so pomemben
dokument nekega časa in odnosov med
različnimi kulturami Zaradi svoje zgodovine že stoletja burijo duhove in navdihujejo generacije umetnikov. Izbrane zgodbe
bereta Barbara Pia Jenič in Igor Sviderski.
Kje: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva
ulica 7, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Mestna knjižnica Ljubljana

Ljutomer
19.00: Bralna značka za odrasle
Podelitev Bralne značke in uprozoritev
komedije PROBLEM.
Kje: Županat mestne hiše, Glavni trg 1,
9240 Ljutomer
Prireditelj: Splošna knjižnica Ljutomer

Logatec
18.00: Noč knjige na OŠ Tabor Logatec
Noč knjige 2017 bo na OŠ Tabor Logatec
potekala v okviru Bralnega kluba. Na
prireditev lepo vabimo učence predmetne
stopnje naše šole. Tudi letos bomo skupaj
prebirali dela slovenskih avtorjev.
Kje: Šolska knjižnica OŠ Tabor Logatec,
Tržaška cesta 150, 1370 Logatec
Prireditelj: Bralni klub OŠ Tabor Logatec

22.00: Noč z Berto Bojetu Boeta
Lucija
Mineva 20 let od smrti slovenske pesnice, pisateljice in igralke Berte Bojetu
18.00: Predstavitev romana Kristine
Boeta. Spomnili se je bomo z njenimi še
Menih
neobjavljenimi pesmimi, pričevanji in z
Knjižnica Lucija vabi na predstavitev romavideo posnetki njenega gledališkega dela.
na Kristine Menih Lešnikova torta usodnih
Predvajali bomo gledališko predstavo
vezi (Meander, 2016). Lepo vabljeni!
Triptih Agate Schwarzkobler (KoreodraKje: Knjižnica Lucija, Obala 114, 6320
ma, 1986).
Portorož
Kje: Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Prireditelj: Društvo ŠKUC
33 Prireditelj: Mestna knjižnica Piran

Marezige

spanje potopili ob branju knjig, zjutraj pa
dan začeli z jogo.
Kje: Knjižnica OŠ Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, Maribor
Prireditelj: OŠ Angela Besednjaka

19.00: Noč knjige v šolski knjižnici s
Tačkami pomagačkami
Prireditev bo potekala dva dni. V petek
zvečer bomo imeli obiske – Tačke pomagačke, terapevtske pse in njihove vodnike,
ki med drugim pomagajo tudi pri branju.
Nato nas čaka ustvarjalna delavnica, kjer
se bomo učili polstenja, kasneje nočni
pohod z lučkami, pa branje za sanje in še
mnogo zanimivega.
Kje: OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige,
Marezige 33A, 6273 Marezige
Prireditelj: OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige

18.00: PPP - Pravljični pripovedovalski
performans z vodinim ogledom
gledališča
Slovensko narodno gledališče Maribor
in Mariborska knjižnica Maribor bosta
v koprodukciji izvedla PPP – Pravljični
pripovedovalski performans z vodinim
ogledom gledališča. Na Komornem odru
bosta pripovedovala Lea Hedl in Robert
Kereži. Zbrani si bodo nato lahko ogledali
še zakulisje gledališča.
Kje: Komorni oder, Slovensko narodno
gledališče Maribor, Slovenska ulica 27,
2000 Maribor
Prireditelj: Slovensko narodno gledališče
Maribor

Maribor
9.00–13.00: Pomoč pri urejanju
Bukvarne Ciproš s skupino obsojencev
Skupina oseb na prestajanju kazni zapora
in osebje zavoda bo Društvu Ciproš pomagala pri urejanju prostorov bukvarne. S
tem se bo obiskovalcem omogočila večja
preglednost nad gradivom v bukvarni, ki
je zavodski knjižnici pomagala dopolniti
knjižno zbirko z novejšimi knjižnimi deli.
Kje: Bukvarna Ciproš, Ob železnici 16,
2000 Maribor
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor

18.00: Pogovor ob izidu biografije
Martin Luter
V počastitev 500. obletnice začetka reformacije v Evropi je pri Cankarjevi založbi
izšla biografija Volkerja Leppina Martin
Luter. Ob tej priložnosti prirejamo v
petek, 21. aprila 2017, ob 18. uri v Mestni
knjigarni Maribor pogovor s častnim škofom evangeličanske cerkve Gezo Ernišo,
ki ga bo vodil urednik Tine Logar.
Kje: Mladinska knjiga, Mestna knjigarna
Maribor, Ulica 10. oktobra 4, Maribor
Prireditelj: Mladinska knjiga

18.00: Noč branja: Zvezdni bralni
utrinki
Noč branja z naslovom Zvezdni bralni
utrinki je namenjena našim najboljšim
bralcem. Ta večer bomo: „zdravili“ knjige
s knjigovezom, izdelali si bomo kamišibaje z Metko Damjan, izdelali si bomo
zvezdne utrinke, pripravili razstavo, se v
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Martjanci

Mežica

18.00: Ali pravljice ponoči spijo v vrtcu?
Dobro znano pravljico Mojca Pokrajculja
bomo v temi prebrali in podoživeli skozi
ilustracije na velikem platnu. Izdelali
bomo lutke na palicah in se preizkusili v
improvizirani dramatizaciji. Ali pravljice
v vrtcu zares tudi spijo vam povemo po
prespani noči v vrtcu.
Kje: Vrtec Martjanci, Martjanci 36 A,
9221 Martjanci
Prireditelj: Vrtci občine Moravske Toplice –
enota Martjanci

10.15: KOI – Knjižne olimpijske igre
Tokrat bodo knjižne mišice ogrevali devetošolci Osnovne šole Mežica.
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Enota
Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica
Prireditelj: Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem

Mojstrana
18.00: Noč v knjižnici
Skupaj z učenci bomo doživeli noč v
knjižnici, v kateri bomo preživeli lepe
trenutke s knjigo.
Kje: OŠ 16. decembra Mojstrana, Ulica
Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana
Prireditelj: Lea Kalan

Mengeš
17.00: Mehurčki
Na Noč knjige si bomo ogledali lutkovno
predstavo lutkovnega gledališča Bičikleta
– Mehurčki, po njej pa bo sledila ustvarjalna delavnica na temo predstave, ki jo bo
vodila Sava Kralj. Vstopnina na predstavo
je 5 zamaškov, vstopnice so na voljo v
knjižnici. Dejavnosti se bodo odvijale v
AIA – Mladinskem centru Mengeš.
Kje: Aia - mladinski center Mengeš,
Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš
Prireditelj: Knjižnica Janeza Trdine Mengeš, Mladinski center Mengeš

Moravče
19.00: Evald Flisar – literarni večer
Literarni večer in srečanje s pisateljem
Evaldom Flisarjem. Vstop prost! Vabljeni!
Kje: Knjižnica Daneta Zajca Moravče,
Vegova cesta 7, 1251 Moravče
Prireditelj: Knjižnica Daneta Zajca Moravče

Metlika

Mostovna – Solkan

19.00: Večer pravljic za odrasle
V čitalnici Ljudske knjižnice Metlika
bodo obiskovalci lahko prisluhnili pravljicam za odrasle.
Vabljeni!
Kje: Ljudska knjižnica, 8330 Metlik
Prireditelj: Ljudska knjižnica Metlika

19.00: Bralni maraton
Na prav posebno noč, ko knjiga pokaže
svojo moč, bomo že četrtič zapored brali
na bralnem maratonu in s tem dvigovali zavest o branju, opogumljali duha
in bistrili pogled. Pridružite se nam pri
branju svojih del ali del drugih avtorjev.
Ritem besed bo oplemeniten z ritmom
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Nova Gorica

glasbene skupine APADOPULUS (Peter
Kastrin – kitara, Matjaž Bajc – bas, Žiga
Ipavec – bobni).
Kje: Kulturni center Mostovna, Cesta IX.
korpusa 99A, 5250 Solkan
Prireditelj: Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica

18.30: Obisk Mance Košir v Goriški
knjižnici
Pogovor z go. Manco Košir ter predstavitev
njene knjige Človeška ljubezen.
Z avtorico se bo pogovarjala Tina Podgornik.
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Prireditelj: Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica

Murska Sobota
10.00: Pravljična ura
Prvo triletje OŠ Prosenjakovci bodo
obiskali knjižnico in se „posladkali“ z uro
pravljic.
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000
Murska Sobota
Prireditelj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

20.30: Glasbeni nastop Vokalnega
ansambla Reunion v Goriški knjižnici v
Noči knjige 2017
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Prireditelj: Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica

11.00: Bralna urica
Bralno urico bomo izvedli skupaj z uporabniki VDC Murska Sobota.
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000
Murska Sobota
Prireditelj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

17.00–18.00: Glasbeni recital Juri Muri
v Afriki
Glasbeni recital Juri Muri v Afriki, izvajata Miran Rustja in Radoš Bolčina.
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Prireditelj: Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica

10.00–14.00: Bukvarna pred knjižnico
Izberite zase odpisano ali podarjeno knjigo.
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000
Murska Sobota
Prireditelj: Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota

19.30–20.30: »Športamo, brcamo,
beremo!« – predstavitev ND Gorica ter
Nogometne šole ND Nova Gorica
ND Nova Gorica bo v sodelovanju z
Goriško knjižnico pripravila dogodek
Športamo, brcamo, beremo!, na kateri se
bosta predstavila rND Gorica ter Nogometna šola ND Nova Gorica. Dogodek
bo potekal v znamenju prepletanja športa
in bralne kulture na Goriškem.
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Prireditelj: Goriška knjižnica
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Novo mesto

ujetih enkratnih trenutkov narave in pokrajine, kot se kažejo s ptičje perspektive.
Ciril Ambrož je uveljavljen fotograf, ki
fotografira že od mladosti. Njegove fotografije krasijo in dopolnjujejo že kar nekaj
knjig.
Večer bo vokalno popestril ženski pevski
zbor Okarina.
Kje: Knjižnica Franca Ksavra Meška
Ormož, Žigrova ulica 6b, Ormož
Prireditelj: Knjižnica Franca Ksavra Meška
Ormož

10.00: Kamišibaj gledališče in
opazovanje večernega neba
Vabimo vas na večer kamišibaj gledališča s
Tatjano in Enjo Grabrijan iz Kulturnega
društva Taus Teater, ko bodo v sliki in
besedi ob glasbeni spremljavi oživele svoje
lastne in druge zgodbe. V primeru lepega
vremena sledi sprehod do griča Marof,
kjer bomo skozi teleskop opazovali lepote
večernega neba.
Kje: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
Rozmanova 28, 8000 Novo mesto in grič
Marof
Prireditelj: Knjižnica Mirana Jarca Novo
mesto

Petrovče
17.00: Zapisano v zvezdah
Noč branja je namenjena nadarjenim
učencem tretjega triletja. Rdeča nit projekta je prihodnost. Poleg branja bomo
literarno, glasbeno, likovno, dramsko in
plesno ustvarjali. Zunanji gostje bodo
učencem predstavili različne poklice
prihodnosti (novinarka, pilot, doktorica
kemije, patolog itd.). Skozi teleskop bomo
pogledali tudi zvezde - morda pa je prihodnost zapisana prav tam ... Prireditev
Zapisano v zvezdah se prične ob 17.00 in
traja vse do 12.00 naslednjega dne.
Kje: OŠ Petrovče, Petrovče 32, Petrovče
Prireditelj: OŠ Petrovče

Orehovica
18.00: Koliko zvezd je vrh neba, koliko
bratov sveta
Večer in noč 21. aprila bosta za učence OŠ
Šentjernej potekala ob prebiranju knjig,
pogovorih, filmu in razmišljanju o svobodi
in edinstvenosti človeka. Skupaj z gosti se
bomo ustavili ob temah strpnosti, človekovih pravic in sprejemanju drugačnosti.
Skupaj z Amnesty International bomo
predhodno izvedli delavnice in se ob literarnem delu Sanje o svobodi pripravljali
na petkov večerni dogodek.
Kje: OŠ Šentjernej, Orehovica 14, 8311
Šentjernej
Prireditelj: OŠ Šentjernej

Piran
18.00: Vodstvo otrok po razstavi Katje
Urh in delavnica z Ano Papež Križaj
Noč knjige bo v piranski knjižnici namenjena otrokom, ki bo zanje to noč zvezdnata blazina. Pričeli bomo ob 18. uri s kustosinjo in pedagoginjo Ano Papež Križaj, ki
bo otroke iz knjižnice popeljala v sosednjo
Pečaričevo galerijo na ogled razstave Med

Ormož
19.00: Slovenija iz zraka
Domačin in fotograf Ciril Ambrož bo
predstavil projekcijo fotografij v objektiv
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vrsticami Katje Urh. Ogledu razstave bo
sledila Anina delavnica izdelovanja kolažev v knjižnici.
Kje: Mestna knjižnica Piran, Župančičeva
4, 6330 Piran
Prireditelj: Mestna knjižnica Piran v sodelovanju z Obalnimi galerijami

22.30 – Fran Milčinski: Pravljice ali Butalci (učiteljice preberejo učencem eno ali
dve zgodbici)
23.30 – samostojno branje učencev in spanje
Kje: OŠ Pivka, Prečna 3, 6257 Pivka
Prireditelj: OŠ Pivka

Planina pri Sevnici

20.00: Gledališko lutkovna predstava
Hrast v mesečevem zalivu
Ob 20.00 bomo noč knjige nadaljevali z
gledališko lutkovno predstavo Hrast v mesečevem zalivu v izvedbi umetniške skupine
Zemljani, ki bodo k nam prišli iz Izole.
Kje: Mestna knjižnica Piran, Župančičeva
4, Piran
Prireditelj: Mestna knjižnica Piran

18.00: Še praznujemo z Dahlom
Ker 100. obletnica Dahlovega rojstva
močno odmeva skozi vse šolsko leto,
bomo Noč knjige posvetili njegovim
delom. Kot je to znal mojster Dahl, bomo
k branju, gledanju filmov, čaranju, kuhanju
dodajali velike odmerke domišljije in zakuhali posebno nočnoknjižno poslastico.
Kje: OŠ Planina pri Sevnici, Planina pri
Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici
Prireditelj: OŠ Planina pri Sevnici

22.00: Branje knjige Dreams of freedom
Ob 22.00 bomo z otroki, knjižničarkama
Nado in Tanjo in vzgojiteljicama Suzano in Martino iz Epicentra Piran brali
in sanjali o svobodi s pomočjo knjige
Dreams of Freedom, nagrajenega avtorja
Morpurga Michaela. Ob ilustracijah bo
stekla beseda o svobodi, zraven bomo tudi
risali, pisali in se pogovarjali. Utrujeni in
zasanjani bomo prespali kar celo nadaljnjo
noč v knjižnici med knjigami.
Kje: Mestna knjižnica Piran, Župančičeva 4, Piran
Prireditelj: Mestna knjižnica Piran

Podbočje
18.00: Noč knjige v šoli
Učenci knjigoljubi od 6. do 9. razreda
bodo večer in noč preživeli v šoli. Družili
se bodo s knjigo, natančneje z dvema
knjigama. Učenci 6. in 7. razreda morajo,
da si pridobijo »vstopnico«, prebrati knjigo
Dušana Šinigoja Iskanje Eve, učenci 8.
in 9. razreda pa knjigo Nike Matanović
Razred.
Kje: OŠ Podobočje, Podbočje 82, 8312
Podbočje
Prireditelj: OŠ Podbočje

Pivka
18.00: Noč knjige na OŠ Pivka
17.30 – prihod udeležencev
18.00 – kulturni program novi avli: uvod,
glasbeni nastop učencev in branje poezije:
F. Levstik: Pesmi; F. Levstik: Martin
Krpan; obisk ilustratorja/striparja Igorja
Šinkovca
21.30 – pohod z lučkami

Podlehnik
18.30: Noč knjige z Butalci v OŠ
Podlehnik
Uprizoritev slike Butalci gredo po vino s
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Postojna

strani KD Podlehnik – dramska sekcija.
Uprizoritev slike Kako so si Butalci omislili pamet uprizorijo učenci. Spremljevalne
aktivnosti: nočni pohod z lučkami, branje
odlomkov zgodb, ogled zvezd. Večerja,
spanje, zajtrk in jutranji sprehod.
Kje: OŠ Podlehnik, Podlehnik 7a, Podlehnik
Prireditelj: OŠ Podlehnik

18.00: Ustvarjalna delavnica
Noč knjige bo namenjena otrokom, starejšim od 8 let. Tudi letos bo poudarek
na kreativnem ustvarjanju. Osrednji del
programa bo ustvarjalna delavnica, na
kateri bodo otroci ustvarjali raznovrstne
izdelke z različnimi tehnikami (kazalke s
servietno tehniko, origami). Večer bomo
zaključili v družbi knjig in v čitalnici
knjižnice tudi prespali.
Kje: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna,
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Prireditelj: Knjižnica Bena Zupančiča
Postojna

Poljane
18.30: Kaj imata skupnega krokodil in
čokolada?
Rdeča nit bo pisatelj Roald Dahl.
Učenci udeleženci bodo iskali zaklad
(knjigo), poslušali zgodbo Gromozanski
krokodil, pripravili večerjo (tematsko obloženi kruhki, čoko izdelki) in se udeležili
ustvarjalnih delavnic (čokoladna, literarna,
glasbena, lutkovna, papirna ...) in izmenjevalnice knjig. Večer bomo zaključili z
branjem ob pomoči bralnih lučk. Poslovili
se bomo po skupnem zajtrku.
Kje: Osnovna šola Poljane, Poljane 100,
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Prireditelj: OŠ Poljane

19.00: Pogovor z avtorico knjige
Vsiljivka v družini – Ko se prikrade
demenca
Z avtorico knjige Vsiljivka v družini, Tanjo Mlakar, se bomo pogovarjali o demenci
in pomembnem sporočilu, ki ga prinaša
knjiga; o smislu trpljenja in ljubeči skrbi
za starejše. Tanja Mlakar je tudi avtorica
podlistka v tedniku Družina z naslovom
Klošarka na Miklošičevi. Z avtorico se
boste lahko srečali v petek, 21. aprila ob
19.uri v knjigarni Družina v Postojni.
Vabljeni!
Kje: Knjigarna Družina, Tržaška cesta 4,
6230 Postojna
Prireditelj: Družina d.o.o.

Ponikva
18.00: Pravljica je nepozabno potovanje
Organizirali bomo ustvarjalno delavnico,
na kateri bomo izdelovali knjižna kazala
in mape, nato pa bo sledila razstava izdelkov in knjig. Po večerji bomo pripravili
ležišča, sledilo pa bo branje in poslušanje
pravljic. Ko se bomo prebudili, pa bomo
imeli še skupni zajtrk.
Kje: OŠ Blaža Kocena Ponikva, Ponikva
29 a, 3232 Ponikva
Prireditelj: OŠ Blaža Kocena Ponikva

Ptuj
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18.00: Noč branja
Učenci 6. in 7. razredov se bodo udeležili
delavnic, se preizkusili v kuhinji, literarno
ustvarjali in prespali v šoli.
Kje: OŠ Breg, Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj
Prireditelj: OŠ Breg

Radlje ob Dravi

Kje: Grajski park, Ravne na Koroškem
Prireditelj: Gibanje Radmance

19.00: V knjižnico s copati ... pravljični
zaklad iskati
Bralna, igriva in ustvarjalna dogodivščina s
pravim pravljičnim zakladom, ki ga bomo
iskali v knjižnici, kjer se nekateri pravljični
junaki že pripravljajo na nočni počitek,
drugi pa na nočno zabavo …
Vabljene družine z otroki od 4. do 10.
leta starosti. S seboj prinesite copate, da
vam bo udobneje, ter žepno lučko, da bo
iskanje zaklada lažje. Zanimivo in pestro
bo, tako za otroke kot za starše.
Kje: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 61 a, 2360 Radlje ob Dravi
Prireditelj: Knjižnica Radlje ob Dravi

18.00: Koncert
Koncert ob 5. obletnici delovanja vokalne
skupine Gimnazijke pod vodstvom Ele
Skarlovnik.
Gimnazijske gostje: Maruša Dolinšek,
Vita Gracej, Brina Kerič ter Živa Poberžnik.
Koncert bo povezovala Klara Krneža.
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem (Kuharjeva
dvorana, Na gradu 1, 2390 Ravne na
Koroškem
Prireditelj: Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem

Radovljica

20.00: Cikel ruskega filma: Puškin –
Zadnji dvoboj
Režiserka Natalija Bondarčuk je posnela
film o vzrokih in okoliščinah smrti Aleksandra Sergejeviča Puškina.
Drama, posneta leta 2006, je opremljena s
slovenskimi podnapisi in traja 105 minut.
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem, Na gradu 1,
2390 Ravne na Koroškem
Prireditelj: Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem

19.30: Stalaktiti zvena ljubezni
Literarni večer ob 80-letnici prevajalke
Alenke Bole Vrabec. Z literarnim večerom
bodo organizatorji – Društvo slovenskih
književnih prevajalcev, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Linhartov oder, Kavarna
Kino in založba Zala – počastili 80-letnico
priznane prevajalke Alenke Bole Vrabec.
Kje: Kavarna Kino, Gorenjska c. 19a,
Radovljica
Prireditelj: DSKP, Kavarna Kino

20.00: Noč v knjižnici
Naši mladi obiskovalci se bodo lahko ob
20. uri udeležili Noči v knjižnici na mladinskem oddelku. Tam se bodo po začetnih spoznavnih dejavnostih ob 21. uri
srečali s pisateljico Aleksandro Kocmut.
Nadaljevali BODO z raznimi zanimivimi
dejavnostmi. Na koncu pa jih bo čakal
zaslužen nočni počitek v knjižnici.
Prijave so omejene do zasedbe mest.

Ravne na Koroškem
18.00: Obleci me v besede
V grajskem parku na Ravnah gibanje Radmance obeta večer besed, ki so
naredile pesmi, se naselile v knjige in
postale izboljševalke sveta. Gostija besed
je namenjena vsem, ki bodo želeli brati in
poslušati.
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Žibrše 10, 1373 Rovte
Prireditelj: POŠ Rovtarske Žibrše

Prijavnico dobite in oddate v oddelku za
odrasle.
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem (Pionirska
knjižnica Leopolda Suhadolčana), Na
gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
Prireditelj: Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem

Selnica ob Dravi
14.00: EKO popoldan – zvezdogledi
Povabili smo avtorici knjige Mali pošastko, s katerima se bomo družili ob
branju in v ustvarjalnih delavnicah. Kot
zvezdogledi se bomo ozirali na življenje,
razmišljali o odnosu do narave in do
sočloveka. »Življenje ima zate pripravljene
čudovite poti. Nadeni si najlepše čevlje in
se odpravi na pot,« pišeta avtorici. Tudi mi
se bomo skozi EKO popoldan sprehodili v
svojih najlepših čevljih.
Kje: OŠ Selnica ob Dravi, Mariborska
cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi
Prireditelj: OŠ Selnica ob Dravi

Ribnica
20.00: Literarno glasbena prireditev s
skupino Poetrio
Poetrio je mednarodna skupina, ki je
skrbno izbrala in uglasbila poezijo znanih slovenskih avtorjev. S prireditvijo bo
izrazila iskanje smisla in rahločutnosti
v vsakdanjosti. Nastopili bodo: Mirjana
Gvozdenac (glas, klavir in glasba), Mary
Servatius (violončelo), Erik Kramberger
(alt in sopran saksofon) ter Žiga Šercer
(tolkala).
Kje: Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg
21, 1310 Ribnica
Prireditelj: Knjižnica Miklova hiša

Semič
17.00: Hvaležni medved - glasbena
predstava za otroke
Priredba koroške ljudske pripovedke o
medvedu, ki se v zahvalo za izdrt trn oddolži s hruškami. Zgodba, ob kateri otroci
spoznajo, kaj pomenijo dobrota, sočutje in
hvaležnost.
Glasbena predstava v izvedbi Glasbenega
gledališča Melite Osojnik, primerna za
otroke od 3. leta starosti dalje.
Kje: Kulturni center Semič, Prosvetna
ulica 4, 8333 Semič
Prireditelj: Knjižnica Črnomelj in Kulturni
center Semič

Rovtarske Žibrše
19.00: Medvedja noč
Medvedja noč je namenjena učencem
podružnične šole in njihovim starejšim
sošolcem. Predstavili bomo kamišibaj
Hvaležni medved, se pomerili v medvedjem kvizu, izdelali lutke in pisali pesmi
o medvedih. Nato se bomo sprehodili
do Medvedjega Brda in pod zvezdami
prisluhnili pravljicam. Noč bomo preživeli
v brlogih v učilnici ter se zjutraj posladkali z medvedjim zajtrkom in jutranjo
pravljico.
Kje: POŠ Rovtarske Žibrše, Rovtarske
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bralno značko. Noč preživijo med knjižnimi policami in spijo v spalnih vrečah.
Obiskal jih bo Oliver Tič, bolj znan kot
„Oli The Walker“, ki je prehodil ZDA
od zahodne do vzhodne obale. Svetovni
popotnik jim bo v besedi in sliki predstavil
svoj ekstremni podvig.
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Senovo
18.00: Beremo, ustvarjamo ... in se
pogovarjamo
Naše druženje bomo posvetili letošnjemu
gostu Bralne značke, Vinku Möderndorferju. Ob knjigi Kako fleten svet bomo
začeli z najmlajšimi že v zgodnjem popoldnevu, nadaljevali s starejšimi učenci in
dogodivščinami čarovnice Gajke in muca
Langusa, večer pa zaključili z učitelji in
starši na debatnem večeru ob knjigi Kit
na plaži.
Kje: OŠ XIV. divizije Senovo, Trg XIV.
divizije 3, 8281 Senovo
Prireditelj: OŠ XIV. divizije Senovo

Solkan
19.00: Noč knjige v Solkanu
Noč knjige v Solkanu bo posvečena
150-letnici čitalnice in obletnicam pomembnih krajanov, kot so dr. Lavrič,
Pirjevec in Pavlina Doljak Pajk. Uvodni
prispevek na temo čitalnice bo pripravil dr.
Marušič, člani Goriškega literarnega kluba
pa bodo prispevali k Noči knjige z branjem odlomkov iz del omenjenih avtorjev.
V drugem delu bo prišlo na vrsto branje
njihovih lastnih del. Večer bo potekal ob
prijetni glasbeni spremljavi citer.
Kje: Velika dvorana v stavbi KS Solkan,
Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan
Prireditelj: Goriški literarni klub Govorica

Slovenske Konjice
8.50: Cela šola bere
Vsi učenci na šoli 10 minut berejo knjige,
ki jih prinesejo od doma. Začnemo z
najavo po šolskem radiu, ko predstavimo
tudi projekt Noč knjige 2017.
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Sostro

19.00: Literatura pod zvezdami
Ob prebiranju pravljic in poezije bomo
noč preživeli na šoli. Povezali se bomo z
učiteljem fizike in astrologom, ki bosta
dijakom razkrila skrivnosti neba.
Kje: Gimnazija Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 2 a, 3210 Slovenske
Konjice
Prireditelj: Gimnazija Slovenska Konjice

18.30–22.00: Noč knjige na Osnovni šoli
Sostro
Večer bomo preživeli ob prebiranju proze
in poezije, ki se nas je dotaknila in bi jo
želeli predstaviti drugim. Pripovedi in
pesmi nas bodo popeljale skozi zgodbe,
ki spodbujajo aktivno udejstvovanje posameznika pri ustvarjanju lepšega sveta.
Bralci, ki bomo s svojim branjem „crkljali“
poslušalce, bomo učiteljice in učenke
Osnovne šola Sostro.

20.00: Noč knjige
Noči knjige se udeležijo zlati bralci, torej
tisti devetošolci, ki so vseh 9 let opravili
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Šmartno ob Paki

Kje: Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe
odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
Prireditelj: Osnovna šola Sostro (Natalija
Panič, Andreja Miklavčič, Katarina Leban
Škoda)

21.00: Moč besede
Noč ima moč. A moč imajo tudi besede.
Zlasti, če so na mestu. Tudi letos se bodo
literati Šaleške doline podali na potep po
skrivnostnem gozdu Ravbarske vasi. In
besedo bodo šelestele in imele še čarobno
moč.
Kje: Grad Packenstein, Šmartno ob Paki
Prireditelj: Šaleško literarno društvo Hotenja, KD Gorenje in Šmartno ob Paki

Stari trg pri Ložu
18.00: V deželi Frana Milčinskega
Naše bralno popotovanje bomo začeli
pred rojstno hišo Frana Milčinskega. Pot
bomo nadaljevali proti vrtcu, kjer nas
bodo pričakali Butalci s svojimi zanimivimi dogodivščinami.
Kje: Vrtec Polhek, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu
Prireditelj: Vrtec Polhek

Šmihel nad Mozirjem
17.00: Noč v knjižnici
Devetošolci – zlati bralci – so za nagrado povabljeni na Noč v knjižnici, ki
jo že tretjič zapored preživimo na naši
podružnični šoli v Šmihelu ob branju,
pripovedovanju srhljivih zgodb ob ognju,
dramatizaciji Butalcev, luninem sprehodu,
družabnih igrah ter ogledu filma.
Kje: POŠ Šmihel, Šmihel nad Mozirjem
28, 3330 Mozirje
Prireditelj: OŠ Mozirje

19.00–21.00: Noč knjige v Starem trgu –
Butalci na obisku
Bralno druženje z zgodbami o Butalcih
bodo popestrile članice Bralnega krožka
Fran Milčinski DU Loška dolina.
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica Enota Maričke Žnidaršič, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu
Prireditelj: Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica – Enota Maričke Žnidaršič

Škofja Loka

Starše
18.00–22.00: Noč knjige 2017
Učenci in delavci šole bomo v projektu Noč
knjige 2017 sodelovali tako, da bomo med
18. in 22. uro doma prebirali najrazličnejše
knjige ter na spletni strani šole zapisali
naslov knjige, ki smo jo izbrali in zakaj smo
se odločili prav zanjo. V projektu se nam
bodo pridružili učenci osnovne šole Donja
Voća na Hrvaškem, s katero sodelujemo v
projektu Branje ne pozna meja.
Kje: OŠ Starše, Starše 5, 2205 Starše
Prireditelj: OŠ Starše
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18.00: Poezija vseh generacij
Na prireditvi, ki bo potekala v mladinskem dnevnem centru Blok, bomo brali
poezijo vseh generacij, zato vabimo tiste,
ki doma polnijo zvežčiče s pesmimi, da
se nam ob tej priložnosti pridružijo in se
zapletejo z nami v svet na krilih vezane
besede. Sodelujejo lahko vsi od 12. leta
dalje. V primeru lepega in toplega vremena bo prireditev potekala v bližnjem
parku.
Kje: MDC Blok, Frankovo naselje 68,
4220 Škofja Loka
Prireditelj: MDC Blok in KUD Grable

Šoštanj

19.00: Tone Partljič
Literarni večer s Tonetom Partljičem.
Kje: Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Prireditelj: Knjižnica Pavla Golie Trebnje

18.00: Smiljan Rozman
Literarni večer ob Dnevu knjige, ki ga
pripravljata Knjižnica Velenje in Literarno
društvo Hotenja, je posvečen Smiljanu
Rozmanu, ki je del življenja preživel v Šoštanju. Člani literarnega društva Hotenja
bodo prebirali prozo in poezijo, poslušali
bomo šansone, za katere je napisal besedila, ter si ogledali tri njegove kratke filme.
Na ogled je tudi razstava o priljubljenem
pisatelju.
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta Lole
Ribarja 6, 3325 Šoštanj
Prireditelj: Knjižnica Velenje

16.00–22.00: To noč sem jo videl ...
Delavci Osnovne šole Trebnje se bodo
kot bralci družili in skupaj obiskali grad
Strmol. Sledil bo pogovor o prebranih
knjigah, izpostavljena pa bo knjiga Draga
Jančarja To noč sem jo videl.
Kje: OŠ Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210
Trebnje
Prireditelj: OŠ Trebnje

Tržič

Trboje

19.00: Bogomir Ferfila: Svet danes
– pogled s strani strokovnjaka in
popotnika
Potopisno predavanje Bogomirja Ferfila
z naslovom Svet danes – pogled s strani
strokovnjaka in popotnika. V besedi in
sliki se bomo z Bogomirjem Ferfilo podali
na pot okoli sveta.
Kje: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič, Balos 4, 4290 Tržič
Prireditelj: Osnovna šola Bičevje

20.30: Melodija besed s Šavrinkami
Bralni študijski krožek Melodija besed vabi
med besede slovenske Šavrinije. Močne
Šavrinke v knjigi bodo nagovorile Gorenjke, naj ponosno hodijo z dvignjeno glavo
naprej skozi svet prijateljev in skozi dneve
težkih preizkušenj, čeprav na glavi ne nosijo
plenjera s stotimi jajci, temveč težo vsakdanjika. Pogovor o knjigi in ljudeh v njej bo
strasten, kot so strastne močne ženske.
Kje: Glasbena šola Piano forte, Trboje
92a, 4000 Kranj
Prireditelj: Jerebika s.p.

21.00: Filmski večer: Puškin – zadnji
dvoboj
Projekcija ruskega filma z naslovom
Puškin – zadnji dvoboj. Lepo vabljeni!
Kje: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos
4, 4290 Tržič
Prireditelj: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Trebnje
17.00: Glasbena pravljica Kresniček
Z glasbeno pravljico se bo predstavil
Mladinski pevski zbor OŠ Mirna.
Kje: Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Prireditelj: Knjižnica Pavla Golie Trebnje
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Tržišče

Albeeja je eno ključnih dramskih del 20.
stoletja, kritični portret izpraznjenega zakona in ameriških buržujskih idealov.
Kje: TV SLO 1
Prireditelj: Radiotelevizija Slovenija

18.00: Noč v šolski knjižnici
Z učenci bomo preživeli večer in noč v
knjižnici ob branju njim najljubših knjig,
pogovoru in ustvarjanju.
Kje: OŠ Tržišče, Tržišče 47, 8095 Tržišče
Prireditelj: OŠ Tržišče

Unec
17.00: Noč knjige – Beremo s Tačkami
Skupaj s kužkoma Lamom in Kasho ter
njunima vodnicama iz društva Tačke
pomagačke bomo prebirali knjige ter
reševali uganke.
Kje: PŠ Rudolfa Maistra Unec, Unec 59,
1381 Rakek
Prireditelj: OŠ Jožeta Krajca Rakek

TV SLO (1. program)
23.00: Filmski termin Kinoteka
- 23.00: Oddaja Kinoteka
Voditeljica Mateja Valentinčič se bo z
gostom pogovarjala o filmu Who‘s Afraid
of Virginia Woold? po literarni predlogi
Edwarda Albeeja.

Velenje
17.00: Mesec krajinske arhitekture 2017
v Velenju – Skupaj urejamo naše soseske
Predstavitev skupnega razmišljanja krajinskih arhitektov s stanovalci soseske med
reko Pako, Cesto talcev, Tomšičevo in
Jenkovo ulico o problemih in viziji razvoja
njihove soseske ter o pomenu sodelovanja
javnosti pri urejanju njihovih sosesk, javnih površin, mesta. Predstavitev bo vodila
krajinska arhitektka Saša Piano.
Kje: Študijska čitalnica Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

- 23.15: Filmski termin Kinoteka
KDO SE BOJI VIRGINIE WOOLF?
Ameriški film, 1966 / Režija: Mike Nichols
/ Scenarij: Ernest Lehman / Igrajo: Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal
Univerzitetni profesor zgodovine George
in njegova žena Martha, hči predstojnika
univerze, sta poročeni par v srednjih letih.
Po akademski zabavi na požirek pred spanjem povabita mlajši par, novega profesorja
biologije Nicka in njegovo plaho soprogo
Honey. Gostitelja se pred nič hudega
slutečimi gosti spustita v vojno obtoževanj
in psovanja in slednja prisilita, da sodelujeta
v njuni zakonski vojni, ki očitno traja že
dve desetletji. Agresijo in psihično nasilje
podpihujejo ekscesne količine alkohola.
V spore nenehno vpletata tudi odsotnega
šestnajstletnega sina, za katerega se izkaže,
da je izmišljen lik, ki simbolizira njuno
nezmožnost za življenje.
Kdo se boji Virginie Woolf? Edwarda

19.00–21.00: Bralni večer za najstnike
Ob Noči knjige bomo v mladinski sobi
Mestne knjižnice Velenje brali odlomke iz
svoje najljubše knjige.
Kje: Mladinska soba Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje
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Vojnik

valka z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica in avtorica znanstvenih, strokovnih
in poljudnih prispevkov.
Kje: Grabeljškova dvorana Cankarjeve
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360
Vrhnika
Prireditelj: Cankarjeva knjižnica Vrhnika in
Nacionalni inštitut za javno zdravje

19h: Noč branja
Tradicionalna bralna prireditev na OŠ
Vojnik bo letos potekala od 21. 4. zvečer do
22. 4. 2017 dopoldne. Osrednji dogodek
bo srečanje s pisateljem Vinkom Möderndorferjem (21. 4. ob 19. uri), kasneje pa bo
sledila vrsta delavnic na temo knjige Kit
na plaži. Okoli polnoči bodo ob siju zvezd
in svečk učenci v družbi svojih prijateljev
in učiteljev preživljali noč z branjem svojih
najljubših knjig.
Kje: OŠ Vojnik, Prušnikova 14, Vojnik
Prireditelj: OŠ Vojnik

Zagradec
19.00: Noč knjige na OŠ Stična
Za učence OŠ Stična (predmetna stopnja), ki bodo opravili bralno značko, bomo
letos že drugič omogočili, da se prijavijo
na prireditev Noč knjige. Organizirali
bomo pet delavnic (tiho branje v knjižnici,
tiho branje v računalniški učilnici, bralni
klub, glasno branje lirike in glasno branje
dramatike). Učenci bodo v šoli lahko tudi
prespali.
Kje: PŠ Zagradec, Zagradec 33, 1303
Zagradec
Prireditelj: OŠ Stična

Vrhnika
18.00: Noč knjige
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika bo v petek,
21. 4. 2017, v prostorih šolske knjižnice na
Lošci organizirala Noč knjige. Obiskala
nas bo gosta, ga. Urška Kaloper, urednica
in avtorica priričnikov. Po klepetu z njo si
bomo ogledali film.
Dogodek organizirata šolski knjižničarki
Špela Petrovič in Andreja Nagode.
Kje: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1,
1360 Vrhnika
Prireditelj: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Zgornja Kungota
18.00: Bralni klub / literarni večer: Papir,
kamen, škarje
V sodelovanju z MKC Maribor in Bralnim klubom Kungota bomo svetovni dan
knjige obeležili na poseben način. V naši
Hiši bomo ponovno gostili mladega mariborskega pisatelja Tomota Podstenška in
njegov na sveže izdan roman z naslovom
Papir, kamen, škarje. Razprava bo potekala
v okviru Bralnega kluba, seveda ste pa
vljudno vabljeni tudi vsi tisti, ki bi vas ta
tematika zanimala. Vstop je prost!
Kje: Hiša vseh generacij Kungota, Zg.
Kungota 5, 2201 Zg. Kungota

18.00: Predstavitev priročnika Zima v
srcu in pogovor o depresiji v nosečnosti
in po porodu
Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje vas vabimo na predstavitev priročnika Zima v srcu in pogovor o depresiji
v nosečnosti in po porodu. Spregovorili
bomo tudi o tem, kaj lahko stori partner
in kako lahko pomagajo svojci. Dr. Zalka
Drglin je raziskovalka na NIJZ in sveto46
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tudi z Žirmi, od koder izhaja pisateljeva
družina. Z njim se bo pogovarjal publicist
in esejist Miha Naglič.
Kje: Galerija v Kulturnem središču Stare
Žiri, Tabor 2, 4226 Žiri
Prireditelj: Muzejsko društvo Žiri

Prireditelj: Hiša vseh generacij Kungota

Zreče
18.00: Noč branja
Na šoli bodo med dijaki zaživele knjige.
Sprehodili se bomo po bogati domači in
tuji knjižni dedeščini ter okušali njene
današnje sadove.
Kje: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola
Zreče, Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče
Prireditelj: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola
Zreče

Žužemberk
17.00: Večer v knjižnici
V šolski knjižnici bomo pripravili literarni
večer. K sodelovanju bom povabila domačo pesnico in ilustratorko. Učenci se bodo
preizkusili v pisanju poezije. Poleg tega
se bomo pogovarjali o branju, brali in se
družili ob knjigah.
Kje: OŠ Žužemberk, Baragova cesta 1,
8360 Žužemberk
Prireditelj: OŠ Žužemberk

Žalec
20.00: Noč z Martinom Krpanom ima še
posebno moč
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec v
sodelovanju z Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Žalec
pripravljamo
Noč knjige – Noč z Martinom Krpanom
ima še posebno moč: literarni dogodek z
razstavo likovnih del osnovnih šol Savinjske regije, gost Jure Sešek.
Kje: Medobčinska splošna knjižnica
Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec
Prireditelj: Medobčinska splošna knjižnica
Žalec

Žiri
19.00: Noč knjige s pisateljem Mihom
Mazzinjem
Noč knjige bo v Žireh zaznamoval pogovor s pisateljem Miho Mazzinijem, lanskim kresnikovim nagrajencem za roman
Otroštvo, katerega dogajanje je povezano
47

48

spremljevalni program

Beltinci

Celje

20. april, 18.00–20.00: Radi beremo –
popoldan s knjigo in pisateljico
Učenci tretjega razreda OŠ Beltinci so
stalni in redni obiskovalci šolske knjižnice. V goste smo povabili knjižničarko
in pisateljico Vesno Radovanovič, ki nam
bo predstavila svoje knjige in poklic pisateljice.
Kje: Mala telovadnica OŠ Beltinci, Panonska 35 b, 9231 Beltinci
Prireditelj: OŠ Beltinci

3. april: Knjižna tržnica
Trgujejo vsi tisti, ki s seboj prinesejo svojo
knjigo. Kolikor knjig prineseš, toliko jih
lahko odneseš.
Za učence razredne stopnje organiziramo
ogled skupaj z razredniki v času pouka,
ostali učenci lahko trgujejo, ko imajo čas.
K sodelovanju vsako leto povabimo tudi
vrtec, ki pripelje tri ali štiri skupine otrok.
Popoldan pridejo še krajani in starši. Na
knjižni tržnici se izmenja več kot 500
ljudi.
Kje: OŠ Lava, Pucova 7, 3000 Celje
Prireditelj: OŠ Lava

Brežice
20. april, 9.30: Dan in noč knjige v
Domu upokojencev Brežice
Ob dnevu slovenske knjige in na ‚preddan‘
noči knjige člani bralnega kluba Lastovke,
knjižničarka in zaposleni v Domu upokojencev bomo pripravili kratek kulturni
program na temo KNJIGA NA SLOVENSKIH TLEH.
Kje: Dom upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8, 8250 Brežice
Prireditelj: Knjižnica Brežice

13. april, od 8.00 –12.30: Kulturni dan z
gostom Primožem Suhodolčanom
Tema kulturnega dne bo delo pisatelja
Primoža Suhodolčana. Skoraj da ni otroka, ki ne bi prebral vsaj kakšne njegove
zgodbe ali pa da ne bi poznal Petra Nosa
in njegove dogodivščine. Učenci bodo
likovno in dramsko ustvarjali in jih razstavili. Literarni gost bo seveda pisatelj sam,
s katerim bodo učenci izvedli še intervju.
Celotna objava bo na šolski spletni strani.
Kje: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva
ulica 1, 3000 Celje
Prireditelj: OŠ Frana Kranjca Celje

25. april, 16.30: Pravljica z ustvarjalnico
Mladinski oddelek Knjižnice Brežice
prijazno vabi vse otroke, starejše od treh
let, na pravljico z ustvarjalnico. Predhodne
prijave zbirata knjižničarki na mladinskem
oddelku; lahko nam pišete na e-naslov
info@knjiznica-brezice.si ali pokličete na
telefonsko številko 07 49 62 649. Z veseljem vas pričakujemo!
Kje: Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
Prireditelj: Knjižnica Brežice

14.–20. april, 8.00 –14.00: Akcija
zbiranja knjiga za bolnišnično šolo
Učenci in učitelji bomo ves teden prinašali
svoje knjige, ki jih bomo darovali otrokom
bolnišnične šole v Celju. Zbiralna akcija
bo potekala na naši šoli kot del Unesco
ASP projekta Menjaj branje in sanje,
preko katerega se v znak obeležitve Svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic,
povezujemo s članicami naše mreže.
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Celovec
Kje: OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva
1, 3000 Celje
Prireditelj: OŠ Frana Kranjca Celje

20. april, 10.00: „Vrtec na obisku“
S pomočjo pravljic in igre bosta otrokom
dvojezičnega vrtca „Minka“ iz Škofič
knjižnico predstavila knjižničarja Adrian
Ciomaga in Amina Majetić.
Kje: Slovenska študijska knjižnica, Mikschallee 4, 9020 Celovec
Prireditelj: DSP v Avstriji, Slovenska
prosvetna zveza, Slovenska študijska knjižnica Celovec

19. april, 18.00–21.00: Večer knjige
Učenci šole bodo brali, logično razmišljali,
se sodelovalno učili in ustvarjali. Glede
na starost učencev bomo brali Zvezdico
Zaspanko, Martina Krpana, Butalce in
Hercule Poirot.
Kje: IV. osnovna šola Celje, Dečkova cesta
60, 3000 Celje
Prireditelj: IV. osnovna šola Celje

20. april, 12.30: „Točno opoldne“
Srečanje slovenske mladinske pisateljice
Janje Vidmar z dijaki šestih razredov
Slovenske gimnazije v Celovcu.
Kje: Kulturni center Haček, Paulitschgasse 5-7, 9020 Celovec
Prireditelj: DSP v Avstriji, Slovenska
prosvetna zveza, Kulturni center Haček,
Celovec

25. april, 16.00: Celje v knjižnih virih
S člani projektne skupine „Vključujemo in
aktiviramo!“ ( Javna agencija za knjigo RS)
bomo oblikovali kulturno prireditev, ki
jo bomo namenili vsem zaprtim osebam
in zaposlenim našega zavoda. S pomočjo
knjižnih gradiv bomo spoznavali in predstavili bomo kulturni utrip Celja. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova
3, 3000 Celje
Prireditelj: Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje in
Javna agencija za knjigo RS

19. april, 18.30: Predstavitev mladih
slovenskih literatov in odprtje razstave
fotografij in risb Verene Gotthardt
Z Vereno Gotthardt, Aljažem Pestotnikom, Amino Majetić in s Simonom
Rustio se bo pogovarjala Urška Gračner.
Dogodek bodo popestrili učenci Slovenske glasbene šole na Koroškem.
Kje: Knjigarna Haček, Paulitschgasse 5–7,
9020 Celovec
Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev
v Avstriji, Slovenska prosvetna zveza in
Knjigarna Haček

April, ves mesec: Bralna značka za starše
Vsako leto povabimo starše k sodelovanju v akciji Ati in mami bereta za bralno
značko. Starši imajo čas do konca meseca
marca, da preberejo tri knjige in poročilo o
prebranem pošljejo knjižničarki.
V aprilu pripravimo svečan zaključek in
podelitev priznanj.
Kje: OŠ Lava, Pucova 7, 3000 Celje
Prireditelj: OŠ Lava
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Cerknica

Cerkvenjak

18.–22. april, 10.00–19.00: Butalska
tržnica knjig
Na tržnici si boste lahko izbrali knjige, ki
smo jih odpisali iz naše knjižnične zbirke. V
knjižnico lahko prinesete tudi knjige, ki jih
ne potrebujete več in jih zamenjate s knjigami, ki so jih prinesli drugi obiskovalci.
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica
Prireditelj: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

25. april, 18.00: Noč knjige
Noč knjige bomo obeležili z branjem
priljubljenih stripov, pravljicami H. C.
Andersena in S. Makarovič, starejši učenci
bodo prebirali ljubezensko poezijo. Po
branju bomo ustvarjali v delavnicah, izdelavali bomo knjižne kazalke, reševali kvize,
izdelali si bomo lučke za pohod, risali
v spominske knjige in uživali v jogi. Po
večerji bo pohod z lučkami, vmes pa bomo
opazovali zvezdno nebo.
Kje: OŠ Cerkvenjak – Vitomarci,
Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak
Prireditelj: OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

18.–29. april, 10.00–19.00: Razstava
knjižnih izdaj ob 100-letnici izida
slikanice Martin Krpan z Vrha s
podobami Hinka Smrekarja
Levstikova pripovedka Martin Krpan z
Vrha je prvič izšla leta 1858. Leta 1917
je izšel Martin Krpan z dvanajstimi ilustracijami Hinka Smrekarja. Razstavljene
bodo različne izdaje Levstikovega dela,
tudi tista iz leta 1943, ki jo je ilustriral
Lojze Perko.
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica
Prireditelj: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Črni Vrh nad Idrijo
22. april, 18.00: Knjižni zaklad
Prireditev je namenjena odraslim osebam, ki
bodo ob čaju, razpravljali kako jim je knjiga
pomagala v vsakdanjem življenju, kakšen
pomen in mesto ima v njihovem življenju.
Kje: KUD Sloga Črni Vrh, Črni Vrh 84,
5274 Črni Vrh nad Idrijo
Prireditelj: KUD Sloga Črni Vrh

Črnomelj
20. april, 18.00: Noč knjige z Borisom
Cavazzo in Vesno Milek
V Knjižnici Črnomelj bomo Noč knjige
2017 obeležili s pogovornim večerom. V
goste prihaja gledališki in filmski igralec Boris Cavazza ter priznana novinarka in publicistka Vesna Milek – tudi avtorica biografije
o Borisu Cavazzi. Beseda bo tekla o pisanju,
knjigah, igranju, o življenju in še marsičem.
Z gostoma se bo pogovarjal Marko Simčič.
Kje: Knjižnica Črnomelj, Ul. Otona
Župančiča 7, 8340 Črnomelj
Prireditelj: Knjižnica Črnomelj

20. april, 19.00: Pogovor o literarnih
besedilih za maturo iz slovenščine
V okviru bralnih skupin bo potekal pogovor o literarnih besedilih za maturo iz
slovenščine; Vladimir Bartol – Alamut in
Aldous Huxley – Krasni novi svet.
Z vami bosta vodji bralnih skupin Marija
in Tine.
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica
Prireditelj: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
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19. april, 10.00: Urška Božič Križaj:
Mini joga
Mini joga je mešanica asan (jogijskih položajev), masažnih prijemov in komunikacije med dojenčkom in staršem. Poleg tega
so tu gibi, ki spodbujajo dojenčkov razvoj,
»zvočni efekti« in »dramski vložki« Velik
del vadbe predstavljajo izrazi nežnosti
med mamico in dojenčkom. Vstop prost!
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

25. april: 17.00: Košček zgodbe,
prosim ...
Noč knjige bomo začeli v Splošni knjižnici Črnomelj, nato pa se preselili v šolo,
kjer bomo prenočili in izvedli vrsto aktivnosti povezanih s knjigo.
Kje: OŠ Milke Šobar – Nataše, Kurirska
steza 8, 8340 Črnomelj
Prireditelj: OŠ Milke Šobar – Nataše

Domžale
11. april, 19.00: Založništvo v Sloveniji
Mesečno se v Knjižnici Domžale dr. Noah
Charney pogovarja z gosti o različnih
temah povezanih s Slovenijo. Tokrat bo
gostil ugledna predstavnika slovenskega založništva Miho Kovača ter Mitjo
Čandra. Gosta se nam bosta pridružila
v debati o založništvu doma in v tujini,
bralni kulturi in knjigah.
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

19. april, 17.00: Pikina Čajanka:
Princesa Pika
Pikina čajanka s tokratnim naslovom
PRINCESA PIKA je namenjena otrokom od 5. leta starosti dalje. Pikina čajanka je preplet pripovedovanj zgodb iz Pike
Nogavičke, ustvarjanja in igranja. Pijemo
čaj, grizljamo piškote, včasih pa nas obišče
tudi Pika Nogavička. Sledijo še ustvarjalne
delavnice. Obvezna prijava na oddelku za
otroke in mladino v Knjižnici Domžale!
Animatorka: Lidija Smerkolj Turšič
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

18. april, 9.30: Igralne urice
Predšolske otroke od 3. leta dalje in starše/
skrbnike ter dedke/babice vseh starosti
vabimo na IGRALNE URICE, ki so
vsak torek ob 9.30 v Knjižnici Domžale.
Zaželena je predhodna prijava v Knjižnici
Domžale!
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

19. april, 19.00: Fotografska razstava
Občina Domžale: Prostor zadovoljnih
ljudi
Ob občinskem prazniku bodo razstavljeni
portreti, aktivnosti, generacije in znamenitosti, ki krasijo naš prostor. Fotografije,
ki jih je v objektiv ujel Domžalčan Andraž
Gregorič, so tudi del občinskega koledarja
za leto 2017 in prikazujejo pestrost in bogastvo domžalskega kulturnega, športnega
in civilnega področja.
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Razstava bo na ogled med 19. aprilom in
13. majem 2017.
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

19. april, 11.15: Pleši, medo
Pri prireditvi za učence bodo sodelovali
tudi nekateri sodelujoči, ki so bili v letu
2016 vključeni v projekt JAK RS „Vključujemo in aktiviramo!“. Predstavili bodo
poezijo o živalih. Prebrali bomo nekaj
pesmic o medvedkih, učenci se bodo naučili tudi koreografijo in zaplesali. Dan bo
namenjen druženju ob poeziji. Dogodek je
zaprtega tipa.
Kje: Zavod za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava 128, 2252 Dornava
Prireditelj: Zavod za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
in Javna agencija za knjigo RS

20. april, 10.00: Kamra: Regijski portal
Domoznanstvo je del kolektivnega spomina. Kolikor več vanj prispevamo, toliko
bogatejši je. Pri ohranjanju zgodovine in
domoznanstva nam je že sedmo leto v pomoč spletni portal Kamra (www.kamra.si).
Vabimo vas na predstavitev naših lokalnih
zgodb. Portal bo predstavila Urška Justin,
ki v Knjižnici Domžale ureja domoznansko zbirko.
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
1230 Domžale
Prireditelj: Knjižnica Domžale

Dramlje
24. april, 19.00: Noč knjige
KIT NA PLAŽI
Dnevni oz. nočni red:
19.00 Zbor in namestitev
19.30 Delavnice z Ano, Mijo in Vito
20.30 Večerja
20.00 Urica klepeta o knjigi Kit na plaži
21.00 Ogled filma
23.00 Branje za sanje
24.00 Lahko noč, pa eno bolho za pomoč
07.00 Budnica
07.15 Zdrav zajtrk
8.30 Pouk
Kje: Šolska knjižnica OŠ Dramlje,
Dramlje 7a, 3222 Dramlje
Prireditelj: OŠ Dramlje

Dornava
18. april, 11.15: Dobrodošli v
Medvedkovo knjižnico
Pri prireditvi za učence bodo sodelovali
tudi nekateri sodelujoči, ki so bili v letu
2016 vključeni v projekt JAK RS „Vključujemo in aktiviramo!“. Učenci se bodo
podali do Medvedkove knjižnice, kjer
bodo spoznali, kako je ta nastala, se poučili o pravilih lepega obnašanja v knjižnici,
svoje izkušnje pa bodo delili tudi lanski
udeleženci. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Zavod za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava 128, 2252 Dornava
Prireditelj: Zavod za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
in Javna agencija za knjigo RS
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Dravograd

področju mladinske književnosti. Pogovarjali se bomo o dobrih knjigah. Šli bomo
na večerni sprehod, prebirali in recitirali
najljubše pesmi. Izdelali si bomo knjižne
kazalke in pripravili večerjo. Pred spanjem
bomo prebrali še kratko zgodbo.
Kje: Knjižnica OŠ Dragomirja Benčiča
– Brkina Hrpelje, Reška cesta 30, 6240
Kozina
Prireditelj: OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje

18. april, 18.00: Milena Miklavčič,
predstavitev knjige Ogenj, rit in kače
niso za igrače ob svečanem zaključku
bralne značke za odrasle »KOROŠCI
PA BUKVE BEREMO«
V knjigi se nahajajo zgodbe o spolnosti
naših prednikov, ki so unikatne, še nikoli
slišane, še nikoli prej zabeležene. Avtorica jih je po pripovedovanjih z več kot
petdesetimi sogovorniki združila v knjigo
zanimivih in sočnih zgodb. Ob slovenskih
in svetovnih dnevih knjige pa zaključujemo bralno značko za odrasle. Naši zvesti
bralci bodo na prireditvi prejeli knjižno in
praktično nagrado.
Kje: Knjižnica Dravograd, Koroška cesta
47, 2370 Dravograd
Prireditelj: Knjižnica Dravograd

Ilirska Bistrica
20. april, 19.00: Berimo skupaj
Na naši osnovni šoli se bomo zbrali učenke in učenci ter učiteljice, sodelovali pa
bodo tudi člani Literarnega društva Ilirska
Bistrica. Učenci bodo prebirali izbrane
odlomke iz knjig ali pa svoje pripovedi oz.
pesmi. Podobno bodo člani društva prebirali svoja dela ali pa odlomke iz drugih
knjig. Povabljeni bodo učenci od 6. do 9
razreda.
Kje: OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25 b, 6250 Ilirska Bistrica
Prireditelj: OŠ Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica

Grgar
22. april, 16.00–22.00: 3. bralni maraton
Grgar 2017
Prireditev se bo začela ob 16.00 ob skulpturi Palčki – pihalčki pri osnovni šoli.
Najprej bodo nastopili najmljaši bralci. Ob
16.30 sledi pohod z branjem po Borovi
poti, ki je del projekta Slovenska pisateljska pot. Ob 19.00 se bo bralni maraton
nadaljeval v gostilni Pri Ivančkovih.
Kje: Grgar
Prireditelj: Bralni klub Grgar

Ivančna Gorica
22. april, 9.00–13.00: Čitalnica pod
drevesi
V sodelovanju s študenti krajinske arhitekture bo v soboto pred knjižnico v
Ivančni Gorici potekala Čitalnica pod
drevesi. Ob tem bodo potekale različne
aktivnosti, ki jih izvajamo tudi sicer: ure
pravljic v šotorih, socialne igre ob knjigi,
čitalnice, ustvarjalnice ob knjigi itd. Drevesa bodo letos še posebej zažarela, saj

Hrpelje
6. april, 18.00: Noč s knjigo
Za učenke in učence zadnje triade bomo v
šolski knjižnici organizirali prireditev Noč
s knjigo. Predstavili jim bomo novosti na
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mami in dojenček, Joga za nosečnice,
Srčna joga) bo potekala v okviru delavnice
Joga nosečnica v dvorani Samurai Gym na
Jesenicah.
Kje: Samurai Gym, Ledarska 4, 4270
Jesenice
Prireditelj: Klub Devayani

smo od 8. februarja vsi skupaj kvačkali
pravljično preobleko.
Kje: Knjižnica Ivančna Gorica, Ul. II.
grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica
Prireditelj: Knjižnica Ivančna Gorica

Izola

Kamnik

20. april, 18.00: Noč pravljic
Pridne bralce bomo povabili na Noč
pravljic v šolo. Organizirali bomo pripovedovanje pravljic, ustvarjalno delavnico
in jih z umirjenimi pesmimi popeljali v
sladke sanje.
Kje: OŠ Livade Izola, Livade 7, 6310
Izola
Prireditelj: OŠ Livade Izola (Maja Ceglar,
Jasna Černic)

31. marec, 19.00: Noč v šoli
Na Osnovni šoli Frana Albrehta bo 31.
3.–1. 4. 2017 potekala Noč v šoli, namenjena učencem 6. in 7. razreda. Učenci se
bodo zvečer in v noči udeležili različnih
delavnic/aktivnosti: izdelovanje glasbil,
eksperimenti ponoči, ustvarjanje ponoči,
izdelovanje knjižnih kazalk, knjižnična
izposoja družabne igre, nočni kino ... Imeli
bomo tudi gostjo, pripovedovalko zgodb
Bredo Podbrežnik Vukmir.
Kje: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Šolska ulica 1, 1240 Kamnik
Prireditelj: Osnovna šola Frana Albrehta
Kamnik

Jesenice
19. april, 19.30: Predstavitev knjige
Premišljevanja o Sloveniji
Jeseniški novinar in komentator časnika
Delo dr. JANEZ MARKEŠ z novo knjigo
PREMIŠLJEVANJA O SLOVENIJI
analizira slovensko sodobnost, nastavlja
kritično ogledalo politiki in se hkrati sprašuje, kaj je v 25 letih državnosti šlo narobe.
Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem
bo v prostorih Občinske knjižnice Jesenice
v sredo, 19. aprila 2017.
Kje: Občinska knjižnica Jesenice, Trg
Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
Prireditelj: Občinska knjižnica Jesenice

25. april, 19.00: Predstavitev knjige Svet
ni meja, avtorja Tomaža Humarja ml.
Tomaž Humar, doma iz Kamnika in sin
legendarnega alpinista, se je takoj po
opravljeni maturi s kolesom sam podal
na 209 dni in 28968 km dolgo pot okoli
sveta. Domov se je srečno vrnil 28. februarja 2016. Tako je z 19 leti postal najmlajši
človek, ki je s kolesom obkrožil svet.
Pogovor z avtorjem knjige, Tomažem
Humarjem, bo vodil Tomaž Okorn.
Kje: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik
Prireditelj: Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik

23. april, 10.00: Predstavitev knjige Joga
za nosečnice
Predstavitev jogijskega priročnika Joga
za nosečnice (delo mednarodno priznane
jogistke in avtorice knjižnih del: Joga
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Ključarovci

lavce OŠ FRS Maribor, učence in njihove
svojce bomo povabili na gledališko predstavo »Zvezdica Zaspanka«. Dramsko igro
bo odigrala dramska skupina Podružnične
šole Ivana Cankarja Košaki. Predstava
bo v okviru proslavitve dneva upora proti
okupatorju in praznika dela.
Kje: PŠ Ivana Cankarja Košaki, Šentiljska
cesta 41 a, 2000 Maribor
Prireditelj: PŠ Ivana Cankarja Košaki

24. april, 20.00: Vsaj malo vere
˝Melodij je veliko, a vse je ena sama pesem
– ena sama, čudovita človeška pesem.˝
Bralni klub KELIH tudi letos organizira
pogovor bralk in bralcev o knjigi. Letos
bomo pred srečanjem prebrali knjigo Vsaj
malo vere, avtor je Mitch Albom.
Kje: Sedež društva KELIH, Ključarovci
66, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Prireditelj: Kulturno, turistično in izobraževalno društvo KELIH

Kranj
18. april, 18.30: Kamišibaj
Uživali bomo ob predstavah kamišibajkarjev iz Otroškega centra KRICE KRACE
ter spoznali umetnost kamišibaja. V
manjših skupinah bomo izdelali slike za
preprost kamišibaj. Ob slikah si bomo na
malem odru pripovedovali zgodbe.
Kje: OŠ Simona Jenka – Center, Komenskega 2, Kranj
Prireditelj: OŠ Simona Jenka – Center

Koper
24. april, 13.10: Najboljša droga je
knjiga!
Predstavili bomo Svetovni dan knjige.
Vsak obsojenec bo spregovoril o knjigi,
ki jo je prebral (lahko tudi v otroštvu ali
mladosti). Predstavili bomo projekt „Vključujemo in aktiviramo!“ ( JAK RS), ki je
potekal lani, povabili udeležence projekta,
da spregovorijo o svoji izkušnji z delavnic
in o pisanju besedil in risanju stripov, ki
so izšli v zborniku, iz katerega bomo tudi
brali. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper
(prostori za prostočasne aktivnosti v
zavodu)
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper in Javna agencija za knjigo RS

Kranjska Gora
11. april, 19.00: Noč in knjiga imata
svojo moč
Nočno bralna izkušnja v šolski knjižnici.
Kje: OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora,
Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora
Prireditelj: OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora

Krško

Košaki

20. april, 19.00: Literarni večer z
Matevžem Šaleharjem
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih
pravic vas vabimo na literarni večer s
prodornim slovenskim glasbenikom Ma-

20. april, 18.00: Dramska igra „Zvezdica
Zaspanka“
Krajane Počehove, Košakov, Košaškega
dola, Krčevine, zaposlene, upokojene de56
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Ljubljana

tevžem Šaleharjem (Hamo) ob izzidu njegove pesniške zbirke Ljubezen. Pogovor
z avtorjem bo povezoval urednik Založbe
Mladika iz Ljubljane Primož Mušič.
Kje: Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta
krških žrtev 26, 8270 Krško
Prireditelj: Valvasorjeva knjižnica Krško

28. marec–21. april, 18.00: 2. april –
Mednarodni dan knjig za otroke
Za uvod v NOČ KNJIGE se bomo v 1.
razredu na podružnični šoli družili že 28.
marca, ko bomo s slikanico o svobodi obeležili MEDNARODNI DAN KNJIG
ZA OTROKE, pripravili pa bomo tudi
razstavo na temo Begunci in medkulturno
razumevanje.
Nadaljevanje Noči knjige pa bomo imeli
21. 4. 2017 ob 18. uri.
Kje: Knjižnica PŠ Rudnik, Rudnik I/6,
Ljubljana
Prireditelj: OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik

Laško
20. april, 19.00: Večer z Mileno
Miklavčič
Ob svetovnem dnevu knjige bomo imeli
priložnost prisluhniti Mileni Miklavčič,
avtorici priljubljene knjige Ogenj, rit in
kače niso za igrače.
Kje: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4,
3270 Laško
Prireditelj: Knjižnica Laško

14. april, 17.30–19.30: Jaz sem jaz, kdo
si pa ti?
Z učenci bomo izvedli srečanje v šolski
knjižnici. Brali bomo misli znanih ljudi, verze pesmi ali citate knjig, katerim
bo skupno spoštovanje drugačnosti. O
vsakem se bomo pogovorili in vsebino
prebranega prenesli v njihovo življenje.
Besede oziroma deli besedila bodo podkrepljene s slikovnim materialom. Na
koncu bomo napravili plakat.
Kje: Knjižnica OŠ Trnovo, Karunova 14a,
Ljubljana
Prireditelj: OŠ Trnovo

Lepena pri Železni Kapli
22. april, 19.30: Predstavitev knjige
Haralda Uhla
Predstavitev knjige Haralda Uhla „Robert
Kauer – Ein Kirchenpraesident in den
Konflikten seiner Zeit“. S prof. Robertom
Kauerjem se bo pogovarjal njegov sin
Robert Kauer ml. Prireditev bo glasbeno
popestril Duo Appassionato.
Kje: Lepenska šola, Lepena 57, Lepena
pri Železni Kapli
Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev
v Avstriji, Slovenska prosvetna zveza in
Društvo „Lepenska šola“

18. april, 17.30: Naše najljubše pisane
besede
Dogodek v Društvu Altra bo potekal v
povezavi s projektom „Vključujemo in
aktiviramo!“, ki ga vodi JAK RS. Vsak
udeleženec dogodka bo prinesel in prebral
pisano besedo (poezijo, prozo, članek,
glasbeni tekst …), ki mu veliko pomeni.
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19. april, 17.00: Utopija na Gimnaziji
Bežigrad
Dijaki nacionalnega in mednarodnega
programa bodo brali svoja besedila, povezana z naslovno temo, ter izbrana besedila iz
slovenske in svetovne književnosti. Literarni program bodo spremljale glasbene točke.
Kje: Knjižnica Gimnazije Bežigrad, Peričeva 4, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Gimnazija Bežigrad

Nato bo sledil kratek pogovor na to temo.
Delavnica odprtega tipa se bo nadaljevala
z umetniškim gostom Andrejem Rozmanom – Rozo.
Kje: DC društva Altra, Zaloška 40, 1000
Ljubljana Moste
Prireditelj: Javna agencija za knjigo RS in
Društvo Altra
18. april, 17.30: Naše najljubše pisane
besede
Dogodek bo potekal v okviru projekta
„Vključujemo in aktiviramo!“ ( JAK RS).
Vsak udeleženec dogodka bo prinesel in
prebral pisano besedo (poezijo, prozo,
članek, glasbeni tekst…), ki mu veliko
pomeni. Sledil bo kratek pogovor na to
temo. Delavnica odprtega tipa z mentorjem Cirilom Horjakom se bo nadaljevala z
gostom Andrejem Rozmanom – Rozo.
Kje: DC društva Altra, Zaloška 40, 1000
Ljubljana Moste
Prireditelj: Društvo Altra in Javna agencija
za knjigo RS

19. april, 18.00: (Iz)beri knjigo
Učenci potrebujejo podpisano dovoljenje staršev, da lahko sodelujejo na
Sejmu rabljenih knjig „(Iz)beri knjigo“.
Razredničarki oddajo knjige, ki jih bodo
zamenjali. Za vsako oddano knjigo dobijo
kupon „(Iz)beri knjigo“. Kupon bodo na
sejmu zamenjali z drugo izbrano knjigo.
(1 kupon=1 knjiga) Naj knjige krožijo in
navdušujejo nove mlade bralce.
Kje: Oš Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana
Prireditelj: OŠ Franceta Bevka Ljubljana
20. april–11. maj, 8.30–14.00: Razstava
Martin Krpan vs. 100 slovenskih slikanic
V sklopu knjižničarskega krožka bomo
obeležili Noč knjige s pripravo razstave
slovenskih slikanic iz šolske knjižnice.
Voden ogled po razstavi za učence šole
(20. 4.) bodo izvedli učenci knjižničarji.
Kje: OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana
Prireditelj: OŠ Martina Krpana

19. april, 8.30: V živo z Uršo Krempl
Naši prvošolčki se bodo srečali z Uršo
Krempl, avtorico številnih otroških knjig:
Palačinkarna, Racman Jaka in knjiga,
Čarovnica Mica in severna zvezda ... Pri
naših učencih so še posebej priljubljeni
njeni slikopisi: Osamljeni duhec, Mavrična hiša ... Zagotovo se nam obeta zanimiva ura pravljic, gospa Urša Krempl pa ima
na zalogi vedno tudi kakšno uganko.
Kje: OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000
Ljubljana
Prireditelj: OŠ Mirana Jarca

20. april, 17.05: Beseda drami
Pogovorna oddaja „Mladoskop“ z udeleženci projekta „Vključujemo in aktiviramo!“ ( JAK RS), mentorico Natašo Konc
Lorenzutti in koordinatorko projekta
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Zariko Snoj Verbovšek bo posvečena
predstavitvi projekta in branju literarnih
poskusov skupine uporabnikov iz Terapevtske skupnosti Sostro.
Kje: Radio Ognjišče, Štula 23, 1210
Ljubljana Šentvid
Prireditelj: Zavod Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju – TS
Sostro), Radio Ognjišče in Javna agencija za
knjigo RS

Svetino. Drugi del: pesniško-glasbena
prireditev dijakov tretjega letnika. Trtji
del: branje, branje, branje ...
Kje: Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98,
1210 Ljubljana
Prireditelj: Gimnazija Šentvid
21.–22. april: Pojemo knjige
Matjaž Pikalo (1963) je pesnik in pisatelj
za otroke, stare od 3 do 99 let. Svetovni dan
knjige praznuje že odkar ga je pred več kot
20 leti zaneslo tudi k nam. Preživi ga z rožo
v gumbnici in s pesmijo na ustih, ki jo rad
deli z drugimi, tako kot knjigo, ki jo je treba
podariti na ta dan, kot veleva običaj! Zanj
je to eden najlepših praznikov sploh.

20. april, 18.00: Lahkonočke
Knjiga z mano, s tabo, z nami? Medgeneracijsko druženje ob prebiranju pravljic in
klepetu o knjigah.
Kje: Dnevna soba pred knjižnico, Gimnazija Ledina, Resljeva 12, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Gimnazija Ledina

21.4.2017 (17.00–18.00) Etnološka
ustvarjalnica z Manco: Mala knjigica
21.4.2017 (17.30–10.00) Celo noč
beremo! Za otroke od 7 do 11 let.
Obvezna prijava na info@malaulica.si
22.4. 2017 (15.30–16.30) Mašina
pripovedovalnica: Na katerem koncu
sveta pa ti živiš?
Kje: Javni Zavod Mala ulica – center za
otroke in družine v Ljubljani, Prečna ulica
7, Ljubljana
Prireditelj: Mala ulica

20. april, 18.00: Noč knjige na OŠ
Bičevje
Na Osnovni šoli Bičevje bo Noč knjige
zaznamovalo branje Dreams of Feedom in
delavnice o svobodi.
Kje: OŠ Bičevje, Splitska 13, 1000 Ljubljana
Prireditelj: OŠ Bičevje
20. april, 19.00: Pater Karel Gržan
Pogovor ob izidu 2. zvezka Vstanimo, v
suženjstvo zakleti! Izstop iz smrtonosne
igre polov! Pogovor vodi Manca Košir.
Kje: Hiša sanjajočih knjig, Trubarjeva 29,
1000 Ljubljana
Prireditelj: Založba Sanja

23. april, 19.00: Žanrska pojedina za Noč
knjige
Članice in član študijske skupine Zgodbopisje z Univerze za tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani pod mentorstvom dr.
Mateje Mahnič vam bodo na literarnem
branju predstavili nekaj iz letošnje žanrske
bere kratkih zgodb.
Kje: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva
ulica 7, 1000 Ljubljana
Prireditelj: Mestna knjižnica Ljubljana

20. april, 19.00: Poezija pod mostom
Poezija pod mostom 2017 bo bralni
triptih. Prvi del: literarni večer s pisateljem, pesnikom, prevajalcem Petrom
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Ljutomer

1370 Logatec
Prireditelj: Knjižnica Logatec in Klub logaških študentov

20. april, 17.00: Noč knjige
Noč knjige organiziramo kot kulturni dan
za 6. razred. Učenci bodo po skupinah
sodelovali v različnih delavnicah. Le-te
bodo gledališka delavnica z Miro Rebernik Žižek, tiho branje v knjižnici, glasno
branje knjige Zaljubljeni vampir Bogdana
Novaka, poslušanje pravljice Zvezdica
Zaspanka, ki jo bo brala knjižničarka in
pogled skozi teleskop z učiteljem Samom
Zanjkovičem.
Kje: Osnovna šola Ivana Cankarja LJutomer, Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer
Prireditelj: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Lokev
22. april, 19.00: Knjiga in Francetov Krst
pri Savici
Na predvečer Svetovnega dneva knjige
bomo v Kulturnem domu v Lokvi organizirali prijazno izmenjavo knjig, ki so nam
polepšale življenje. Ob zaključku pa bomo
v počastitev 70 obletnice priključitve
Primorske k matični domovini, prisluhnili
Prešernovemu krstu pri Savici.
Kje: Kulturni dom Lokev, Lokev
139, 6219 Lokev
Prireditelj: JSKD OI Sežana in KS Lokev

Lokavec

Maribor

24. april, 13.00: Branje na podstrešju šole
Prebiranje knjige Branje o svobodi
(Amnesty International Slovenije) na
podstrešju šole. Sodelovali bodo učenci in
učitelji OŠ podružnice Lokavec. Popestrili
z literarno – umetnostnimi igrami.
Kje: OŠ Podružnica Lokavec, Lokavec 6,
2233 Sv. Ana
Prireditelj: OŠ Podružnica Lokavec

20. april, 8.00–15.00: 3. dobrodelni
knjižni sejem
Učence, zaposlene in njihove svojce bomo
povabili, da podarijo knjige, ki jih bomo
na knjižnem sejmu nato prodajali po
simbolični ceni. Ves denar bomo namenili
za šolski sklad in tako socialno ogroženim
učencem pomagali pri financiranju šol v
naravi, plačilu kosila in drugih dejavnosti.
Kje: OŠ Franca Rozmana – Staneta,
Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor
Prireditelj: Prostovoljci OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor

Logatec
20. april, 19.0: Predstava Ženske na robu
Predstava je nastala na podlagi kratkih
zgodb Joséja Luisa Alonsa de Santosa z
naslovom Ljubezenske in šaljive slike al
fresco. Igralki Valentina Plaskan in Sara
Horžen sta za osnovo vzeli tri zgodbe, ki
sta jih adaptirali in nadgradili v sočnejšo
ter vznemirljivejšo obliko.
Kje: Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44,

20. april, 17.00–20.00: Poetični večer
Prireditev bomo izvedli z gosti iz OŠ
Vladimira Nazora iz Virovitice. To je
naša partnerska šola v projektu Čitanje
ne poznaje granice/Branje ne pozna meja.
Ob izmenjavi bralnih izkušenj – mi smo
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brali Vladimira Nazora, oni Deso Muck
– bomo večer namenili tudi recitiranju
slovenske in hrvaške mladinske poezije in
s tem prisluhnili umetniški besedi posameznega jezika. Gostili bomo hrvaško
pesnico in pripovednico Vesno Miculinić
Prešnjak, ki ustvarja tudi za otroke. Večeru
pa se bo s svojo ljubezensko poezijo, ki
navdušuje naše mlade bralce, pridružila
tudi Barbara Gregorič Gorenc.
Kje: Knjižnica OŠ borcev za severno
mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000
Maribor
Prireditelj: OŠ borcev za severno mejo

22. april, 9.00–13.00: Dan odprtih vrat
zavodske knjižnice in predstavitev
Društva ljubiteljev knjig Ciproš
V okviru dneva odprtih vrat zavodske
knjižnice bo gospa Marjanca Onič predstavila ustanovitev in delovanje Bukvarna
Ciproš, saj že vrsto let v Mariboru deluje
društvo ljubiteljev knjig Ciproš, ki skrbi
za to, da knjiga ne konča v smeteh, ampak
najde svojega bralca. Obsojencem bo ob
tem izredno omogočen tudi obisk knjižnice in pregled literature. Dogodek je
zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor

20. april, 18.00: Tone Partljič: Avtorjevo
udejstvovanje na kulturnem in
poklicnem področju
Tone Partljič, slovenski pisatelj, dramatik,
scenarist, predmetni učitelj, letošnji mentor projekta „Vključujemo in aktiviramo!“,
ki ga v zavodu izvaja Javna agencija za knjigo RS, bo v zavodski knjižnici predstavil
svoje bogato udejstvovanje na kulturnem
in poklicnem področju ter razkril, koliko
je to vpeto v njegova književna dela. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor
Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor in Javna agencija za knjigo
RS

Medvode
18. april, 13.00: Telo iz besed: vizualna
poezija
Kaj je lepšega kot združiti besedo in
podobo! Na delavnici vizualne poezije v
okviru projekta „Vključujemo in aktiviramo!“ ( JAK RS) se bomo z Neli Filipić
poigravali z besedami – z njimi bomo
risali. In podobe napisali. Pisali, rezali,
lepili, sestavljali. Odkrivali ustvarjalnost, ki
prinaša drugačno svobodo, kot smo je pri
pisanju vajeni. Dogodek je zaprtega tipa.
Kje: Društvo Novi paradoks, Jamnikova 4,
1215 Medvode
Prireditelj: Društvo Novi paradoks in Javna
agencija za knjigo RS

22. april, 9.00: Dan odprtih vrat
zavodske knjižnice
Za obsojence ZPKZ Maribor bo organiziran dan odprtih vrat zavodske knjižnice
izven običajnega delovnega časa.
Kje: ZPKZ Maribor, Vošnjakova 16, 2000
Maribor
Prireditelj: ZPKZ Maribor
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19. april, 19.30: Nara Petrovič: Slovenija:
Navodila za uporabo
„Življenje si lahko urejamo sami, lahko pa
nam ga drugi. Če ne izberemo prvega, se
nam bo neizogibno zgodilo drugo,“ pravi
g. Petrovič, avtor knjige Slovenija: navodila za uporabo; vodič do osebne in skupne
suverenosti. Če obstaja knjiga, ki potrebuje
resnično dejavnega bralca, je to prav ta.
Dobrodošli, vstopnine ni!
Kje: Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode
Prireditelj: Knjižnica Medvode

Moravske Toplice

20. april, 18.00: Knjižni večer
Vabljeni vsi, ki uživate v lepoti kakovostnega branja. Večer bomo namenili nekaj
novim izvirno slovenskim knjigam za
otroke, mladostnike in odrasle. Spraševali
se bomo, ali so sodobni knjižni junaki tako
premeteni in pogumni kot Martin Krpan,
pisatelji tako pronicljivi in humorni kot
Fran Milčinski, pesniki tenkočutni in
vizionarski kot Srečko Kosovel. Srečanje
bomo podprli s čajem in piškoti.
Kje: Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode
Prireditelj: Knjižnica Medvode

Murska Sobota

20. april, 18.00: Pravljica za lahko noč
Prireditev se bo pričela z nočnim pohodom. Po vrnitvi v vrtec bo sledila pravljica,
ki jo bo prebrala pravljičarka. Po pravljici
bo pogovor in likovno ustvarjanje otrok.
Po večerji se bodo otroci pripravili na
spanje v vrtcu. Zjutraj, po zajtrku se nadaljujejo aktivnosti prejšnjega dne.
Kje: Vrtci občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 a, 9226 Moravske Toplice
Prireditelj: Vrtec Moravske Toplice

10.–18. april: Razstava Reformacija v
Prekmurju
V prostorih knjižnice bo na ogled razstava
Reformacija v Prekmurju.
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000
Murska Sobota
Prireditelj:Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota
18. april, 20.00: Čajanka s Tonetom
Partljičem
Na literarnem večeru se bo z avtorjem
pogovarjala Darka Tancer Kajnih.
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000
Murska Sobota
Prireditelj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Moravče
19. april: Skuhaj nam pravljico
Pravljična ura je namenjena otrokom od
4. leta starosti dalje. Vključuje pripoved,
lutkovno igro in likovno ustvarjanje. Delavnico bosta vodili mladinska in otroška
pisateljica Tatjana Kokalj ter ilustratorka
Anja Kokalj.
Kje: Knjižnica Daneta Zajca, Moravče,
Vegova 7
Prireditelj: KID Limbar

20. april–19. maj: Razstava Arhivizakladnice spomina
V prostorih knjižnice bo na ogled razstava
Arhivi – zakladnice spomina.
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica
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polico in vzel kakšno drugo. Na posebnem
kotičku ob knjižni polici bo prostor, kamor bodo bralci lahko zapisali svoje želje
za knjige, ki jih želijo prebrati, ocene in
kritike prebranega.
Kje: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška
pot 7, 5000 Nova Gorica
Prireditelj: Dijaški dom Nova Gorica

Murska Sobota, Zvezna uliuca 10, 9000
Murska Sobota
Prireditelj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Naklo
18. april, 19.00: Večer s Trkajem
Zlati bralci in člani učiteljskega bralnega
krožka se bodo družili z raperjem, piscem,
popotnikom ... Rokom Terkajem Trkajem.
Kje: OŠ Naklo, Glavna cesta 47, 4202
Naklo
Prireditelj: OŠ Naklo

Novo mesto
20. april, 18.00: Sanjam o ...
Skupina učencev OŠ Dragotina Ketteja si
bo ogledala mestno knjigarno, Knjižnico
Mirana Jarca in bukvarno. Popoldan bodo
obiskali učence OŠ Drska, spoznali njihovo knjižnico in se z njimi vrnili na OŠPP.
Skupaj bodo brali odlomke iz knjig, tudi
Dreams of Freedom (AIS). Glavni poudarek bo na druženju otrok in razbijanju
predsodkov do drugačnih. Zvečer bodo
skupine predstavile dramatizacije.
Kje: OŠ Dragotina Ketteja, Šegova ulica
114, 8000 Novo mesto
Prireditelj: OŠ Dragotina Ketteja

Nova Gorica
19. april, 18.00: Sredina literarna
prepletanja
ZNOVA IN ZNOVA literarni večer ob
izidu zbornika Literarne skupine za branje, pisanje in analizo literarnih del pod
mentorstvom Polone Abram.
Literarna skupina v aprilu končuje svoja
srečanja z zaključnim večerom ob izidu
zbornika. Z njihovimi besedami se bo
prepletala glasba tolkalne skupine Kombo
pod vodstvom Zlatka Kaučiča. Vstop
prost.
Kje: Točka ZKD Nova Gorica, Gradnikove brigade 25, 5000 Nova Gorica
Prireditelj: Zveza kulturnih društev Nova
Gorica

Piran
18. april, 18.15: Plavanje s kiti
Potopisno predavanje Plavanje s kiti
na Tongi v Južnem Pacifiku, ki ga bo v
knjižnici izvedla svetovna popotnica in
novinarka Zarja Kambič v sodelovanju s
piranskim akvarijem.
Kje: Mesta knjižnica Piran, Župančičeva
4, 6330 Piran
Prireditelj: Mestna knjižnica Piran

19. april, popoldne: Izmenjevalnica
knjig v Dijaškem domu Nova Gorica
Dijaški dom Nova Gorica bo z namenom
razvijanja bralne pismenost in ljubezni do
knjige odprl izmenjevalnico knjig.
Kdor bo želel prebrano knjigo deliti z
drugimi, jo bo lahko odložil na knjižno

22. april, 9.00: Pradinozaversko kolo
Noč knjige bo trajala do sobotnega jutra.
Ob 9. uri bo piranski umetnik Vasko Vid63

Radlje

mar otrokom predstavil stripovske izdelke
z natečaja ‚‘Živel strip, Živela animacija‘‘,
ki so jih otroci pod njegovim mentorstvom in v organizaciji Stripburgerja izdelali sami. Tema stripovskih delavnic je bilo
Fino kolo Tanje Komadine, ki so ga otroci
pod streho EPI centra Piran spremenili v
Pradinozaversko kolo.
Kje: Mestna knjižnica Piran, Župančičeva
4, 6330 Piran
Prireditelj: Mestna knjižnica Piran

20. april, 19.00: Zaključek bralne značke
za odrasle Korošci pa bukve beremo
Na zaključno prireditev s podelitvijo
nagrad vsem sodelujočim pri bralni znački
za odrasle smo povabili slovensko zdravnico, pisateljico in priznano psihoterapevtko Sanjo Rozman. Njen roman Sanje
o rdečem oblaku smo prebirali v letošnji
sezoni bralne značke. Na zaključni prireditvi se bosta gostja in knjižničarka Tanja
Repnik pogovarjali o tej in ostalih knjigah
pisateljice.
Kje: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 61 a, 2360 Radlje ob Dravi
Prireditelj: Knjižnica Radlje ob Dravi

Portorož
20. april, 15.30: Noč v knjižnici
Z učenci bomo prespali v šolski knjižnici.
Dan in noč bosta obarvana z branjem, pripovedovanjem in pisanjem zgodb. Priredili
bomo tudi nočni lov na knjižni zaklad.
Kje: CKSG Portorož, Sončna pot 14a,
6230 Portorož
Prireditelj: CKSG Potrtorož

Radovljica
24. april, 15.00: Sanjajmo!
Gostja Marjana Moškrič nas prosi naj si
drznemo sanjati. Pridite na literarni dogodek v našo šolsko knjižnico in eno uro
bomo lahko skupaj sanjali o pravičnem
svetu.
Kje: Ekonomska gimnazija in srednja
šola Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240
Radovljica
Prireditelj: Ekonomska gimnazija in srednja
šola Radovljica

18. april, 9.30–11.00: Literarno branje s
pisateljem Lenartom Zajcem
V okviru projekta „Vključujemo in aktiviramo!“ v izvedbi Javne agencije za knjigo
RS bomo eno od srečanj izpeljali v postojnski knjižnici in medse povabili širšo
lokalno skupnost.
Kje: Čitalnica Knjižnica Bena Zupančiča
Postojna, Trg padlih borcev 5, Postojna
Prireditelj: Društvo »Vezi«-Stanovanjska
skupina Postojna, Dnevni center Šent Postojna, SVZ Dutovlje-Bivalna enota Postojna
in Javna agencija za knjigo RS

Rašica
20. april, 19.00: Predstavitev pesniške
zbirke pesnice Ane Porenta „Deklice“
Deklice so tretja pesniška knjiga Ane
Porenta, pesnice, učiteljice, sourednice
spletne strani Pesem.si in vsestranske
ustvarjalke. V njej bralcu predstavi štirideset podob – portretov žensk, deklic in
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Različnost nam je dana za dopolnjevanje
in sodelovanje. Začeti moramo najprej pri
sebi, nadaljevati med najbližjimi in potem
moramo širiti krog sprave med vse, s katerimi smo si dani v sožitje. To je sporočilo
knjige patra, dr. Karla Geržana.
Kje: Knjižnica in čitalnica Razkrižje,
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
Prireditelj: Občina Razkrižje

stark različnih stanov, časov in načinov
bivanja, štirideset različnih usod, različnih
življenjskih situacij in občutij. Predstavitev
bo popestrila avtorska glasba skupine
Frodo and The Suzukies.
Kje: Trubarjeva domačija, Rašica, 1315
Velike Lašče
Prireditelj: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti in Občina Velike Lašče – Trubarjeva
domačija

Rogaška Slatina

Ravne na Koroškem

24.–26. april: Knjižni sejem
Na I. OŠ Rogaška Slatina bomo imeli
tridnevni knjižni sejem.
Kje: I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva 24,
3250 Rogaška Slatina
Prireditelj: I. OŠ Rogaška Slatina

20. april, 18.00: Korošci pa bukve
beremo: Desa Muck in njen svet
Deso Muck povezujemo s humorjem, pa
naj gre za njeno televizijsko nastopanje,
gledališki oder ali ustvarjanje literature.
A Desa Muck, gospa, ki živi od besed, je
tudi drzna kritičarka sodobnega sveta in
prejemnica najprestižnejših umetniških
nagrad.
S pisateljico, igralko, publicistko in dramatičarko Deso Muck se bo pogovarjala
Carmen L. Oven.
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem (Razstavišče
knjižnice), Na gradu 1, 2390 Ravne na
Koroškem
Prireditelj: Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem

25. april, 16.00: Bralni večer
25. 4. 2017 bomo na I. OŠ Rogaška izvedli bralni večer za vse učence naše šole.
Kje: I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva 24,
Rogaška Slatina
Prireditelj: I. OŠ Rogaška Slatina

Sežana
24. april, 19.00: Literarno branje
primorskih književnikov
Z literarnim branjem primorskih književnikov bomo obeležili Noč knjige in
svetovni dan knjige ter začetek akcije
Primorci beremo 2017.
Kje: Kosovelova knjižnica Sežana, Mirka
Pirca 1, 6210 Sežana
Prireditelj: Kosovelova knjižnica Sežana,
Kosovelov dom Sežana, Literarno društvo
Zlati čoln Sežana in Združenje književnikov Primorske

Razkrižje
24. april, 17.00: Pogovor s patrom
dr. Karlom Gržanom in predstavitev
njegove knjige Vstanimo, v suženjstvo
zakleti!
Nobena razlika v narodnosti, kulturi,
religiji ... ni razlog, ki bi lahko kar koli (v
nas ali zunaj nas) vodil v dvobojevanje.
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Prireditelj: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

24. april, 20.00: Koncert MePZ Divača
ob Noči knjige
Predstavil se bo Mešani pevski zbor
Divača, ki bo izvajal skladbe iz svojega
repertoarja.
Kje: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica
Mirka Pirca 1, 6210 Sežana
Prireditelj: Kosovelova knjižnica Sežana,
Kosovelov dom Sežana, Literarno društvo
Zlati čoln Sežana in Združenje književnikov Primorske

Slovenske Konjice
11. april, 9.45–10.35: Gusar Berto
Gledališka predstava v izvedbi Stena
Vilarja, ki si jo bodo ogledali učenci od
1.–4. razreda.
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Slovenj Gradec

18.–24. april, 7.30–14.30: Sejem
rabljenih knjig
V šolski knjižnici imamo sejem rabljenih
knjig. Otroci prinesejo knjige, ki jih doma
ne potrebujejo več. Po želji si izberejo
kakšno drugo. Nekaj knjig bo prispevala
tudi šolska knjižnica.
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

20. april, 10.00: Portreti mladosti
Otvoritev razstave slik in predstavitev
knjige Portreti mladosti, ki je izšla v zbirki
E. A. gimnazijskega kulturnega društva
SPUNK.
Prireditev bosta povezovala profesorja
Alenka Rainer in Peter Hergold.
Kje: Gimnazija Slovenj Gradec, Gosposvetska 2, 2380 Slovenj Gradec
Prireditelj: Šolski center Slovenj Gradec,
Gimnazija

19. april, 13.00: Okrogla miza „Kaj rad
berem?“
Učenci na okroglo mizo prinesejo svoje
najljubše knjige. Predstavijo jih in povedo,
zakaj jih radi berejo, kaj radi berejo ...
Razmišljajo o knjigah in glasno berejo
odlomke iz knjig.
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Slovenska Bistrica
24. april, 18.30: Literarni večer s
Simonom Mičićem
Z avtorjem knjige Deček s tatujem na srcu
Simonom Mičićem se bomo pogovarjali o
njegovi grenki življenjski izkušnji, o spolni
zlorabi, ki jo je doživljal kot otrok in jo
kot odrasel moški zakopal globoko v sebi.
Govorili bomo o rešitvi iz pekla alkoholne
omame in o tem, kako doživlja svet in
življenje danes.
Vljudno vabljeni!
Kje: Knjižnica Josipa Vošnjaka, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica

20. april, 14.00: Bralni maraton
V mesecu aprilu tradicionalno pripravljamo Bralni maraton s sosednjo OŠ Ob
Dravinji. Učenci bodo glasno brali poezijo
in prozo literarne ustvarjalke Bine Štampe
Žmavc.
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Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske konjice
Prireditelj: OŠ Pod goro Slovenske Konjice

članice Društva upokojencev Kočevje, ki
bodo mlajšim učencem pripravile različne
delavnice, vezane na knjigo.
Kje: OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21,
1332 Stara Cerkev
Prireditelj: OŠ Stara Cerkev

20. april, 19.00: Čajanka: gostovanje
profesionalnega športnika – Dejan
Zavec
Pogovorni večer z velikanom slovenskega
boksa. Pogovor bo vodil Amadej Kraljevič.
Kje: Dom kulture Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Sveta Ana
18. april, 14.00: Literarni zvezdogled
Prirejamo bralno akcijo, da učenci in
učitelji preberejo Zgodbo o Margot in
Ulfu. Za nagrado prejmejo vstopnico na
srečanje s pisateljico B. L. Pride (avtorico
zgodbe).
Na srečanju se bomo pogovarjali in razmišljali o „nerazumljivih, nerazložljivih in
nerazrešenih vprašanjih ...“.
Kje: OŠ Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233
Sveta Ana
Prireditelj: OŠ Sveta Ana

24. april, 13.00–17.00: Sejem rabljenih
knjig – Knjižnica pred knjižnico
Stojnice brezplačnih rabljenih knjig.
Kje: Ploščad pred Domom kulture Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: Splošna knjižnica Slovenske
Konjice

Šafarsko

24. april, 17.00: Zaključek pravljic:
čarovniška predstava – Sam Sebastian
Čarovniška predstava mednarodno uveljavljenega čarodeja.
Kje: Kulturni dom Slovenske Konjice,
Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice
Prireditelj: Splošna knjižnica Slovenske
Konjice

23. april, 18.00: Noč knjige v Knjižnici in
čitalnici Razkrižje
V nedeljo, 23. aprila, bomo v Knjižnico in
čitalnico Razkrižje povabili občane Občine Razkrižje in tudi druge zainteresirane
ljudi. Skupaj bomo predelali angleško
slikanico Dreams of Freedom ter se pogovarjali o mislih avtorjev z obiskovalci.
Kje: Knjižnica in čitalnica Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
Prireditelj: Občina Razkrižje

Stara Cerkev
25. april, 18.00–21.00: Kamišibaj
delavnice
Noč knjige na OŠ Stara Cerkev bo letos
v znamenju kamišibaja. Obiskali nas
bodo KUD Zlata skledica, ki nam bodo
predstavili kamišibaj – pripovedovanje
ob slikah na malem odru. Imeli bomo
kamišibaj delavnice. Z nami bodo tudi
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Šempas

Spoznali bodo kamišibaj gledališče. Dipl.
slikarka Damijana Bijek bo za uvod predstavila zgodbico Bela kača s kronico; skupina učencev bo pod njenim mentorstvom
ustvarila kamišibaj predstavo o Martinu
Krpanu in jo ob koncu večera predstavili
učencem in staršem.
Kje: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert,
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
Prireditelj: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

20. april, 9.00–19.00: Noč knjige na OŠ
Šempas
Ob 9. uri bo srečanje s književnikom
Petrom Svetino; ob 18. uri bodo prvošolci
imeli pravljično uro, ob 19. uri bomo
slovesno odprli 3. Noč knjige na naši šoli,
nato pa prebirali knjige do 22. ure s poudarkom na delih Petra Svetine, na voljo bo
prostor za branje po izbiri bralcev, skupina
učencev bo lahko v povezavi z Amnesty
International vodeno prebirala knjigo
Dreams of Freedom.
Kje: OŠ Šempas, Šempas 76c, 5261
Šempas
Prireditelj: OŠ Šempas

Škale
23. april, 16.00: Zbudimo Jurija s knjigo
Prebiranje knjig z avtorji, člani društva
REVIVAS Škale in obiskovalci.
Druženje prijateljev knjige, avtorjev, krajanov in članov društva pod brunarico pri
gasilskem domu Škale. Spodbujanje javnega branja, posebne spodbude za mlade
bralce. Možnost menjave rabljenih knjig
(Bukvarna).
In da na Jurija ne pozabimo...
Kje: Gasilski dom Škale, Škale 85 b, 3320
Velenje
Prireditelj: Društvo REVIVAS Škale

Šentjanž v Rožu
20. april, 10.00: Čezmejna literarna
delavnica
Čezmejna literarna delavnica s slovensko
mladinsko pisateljico Janjo Vidmar. Na že
22. čezmejni literarni delavnici bodo sodelovali 10-14 letni učenci novih srednjih
šol iz Vetrinja in Borovelj na avstrijskem
Koroškem ter z Osnovne šole Poljane iz
Ljubljane.
Kje: k & k, Kulturni in komunikacijski
center, Šentjanž v Rožu 33, A-9162 Bistrica v Rožu
Prireditelj: DSP v Avstriji, Slovenskaprosvetna zveza Celovec

Škocjan
20. april, 17.00: Metelkova bralnica
Prihod v šolo: ob 17. uri, šolsko igrišče:
telovadba, igre nekoč. Priprava večerje.
Branje knjige Otroci sveta, priprava na
obisk pisateljice Janje Vidmar, pogovor,
ustvarjanje. Izposoja knjige v knjižnici in
tiho branje pred spanjem.
Sobota: vstajanje, zajtrk, odhod ob 8.30.
Kje: OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan
51, 8275 Škocjan
Prireditelj: OŠ Frana Metelka Škocjan

Šentrupert
20. april, 18.00: Naše pravljične knjige
Večer s čajanko in pestrim dogajanjem.
Učenci bodo prebirali lastne, že objavljene
pravljice in najljubše knjige.
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Škofja Loka, Tržič, Naklo in
Šenčur

Škofljica
20. april, 18.00–22.00: Noč knjige 2017 v
šolski knjižnici OŠ Škofljica
Letošnja Noč knjige bo preplet uživanja
ob prebiranju literarnih biserčkov, okušanja poezije in ustvarjanja iz različnih materialov. Za prijetno vzdušje bomo poskrbeli
z večernim sladkanjem in se poslovili s
pravljico za lahko noč.
Kje: OŠ Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica
Prireditelj: OŠ Škofljica

18.–20. april, 19.00–22.00: Beremo v
Jerebikinih študijskih bralnih krožkih
Branje romanov in pogovori o lastnem
življenju s pomočjo prebranih nobelovke
Gordimerjeve, filozofa Gaarderja, bookerja McEwana in drugih v študijskih
bralnih krožkih v Škofji Loki, Tržiču,
Naklem in Šenčurju... Vse to lahko naredi
bivanje polno in življenje lepo – vsak
večer, dve uri, različne knjige in enak žar v
očeh krožkarjev bralcev.
Kje: Knjižnica Trata, Frankovo naselje
74a, Škofja Loka; Ljudska univerza Tržič,
Šolska ul. 2, Tržič; Dom upokojencev
Naklo, Stara cesta 63, Naklo; Knjižnica
Šenčur, Delavska 24, Šenčur
Prireditelj: Jerebika s.p.

Šmarje – Sap
20. april, 18.00: Večer pred nočjo knjige
Kako nastane krpanka iz blaga, je jasno.
Bolj zapleteno je krpati zgodbe, ki so
pomensko udarne le, če jih po rokah nosi
nit ustvarjalnega in prepričljivega pripovedovalca.
Osnovnošolci tretje triade matične in
podružnične enote OŠ LA Grosuplje se
na večer pred nočjo knjige podajamo na
pot pripovedi, igrivih zgodb giba in likovnih izrazov, ki bodo v mraku večera žareli
glasneje od zvezd.
Kje: OŠ LA Grosuplje, PŠ Šmarje – Sap,
Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje – Sap
Prireditelj: OŠ LA Grosuplje

Škofljica
20. april, 19.00: Drugačen pogled na
stare prijatelje
Kot močan simbol življenja ima drevo
priljubljeno mesto v besedni umetnosti. V
objemu gozda bomo s stanovalci Doma
Škofljica prepletli različne poglede na te
naše življenjske sopotnike ter prebirali
zbornik besedil udeležencev lanskoletnega
projekta „Vključujemo in aktiviramo!“,
ki smo ga v CUDV Draga lani izvajali z
Javno agencijo za knjigo RS. Dogodek je
zaprtega tipa.
Kje: Dom Škofljica, Gumnišče 15, 1291
Škofljica
Prireditelj: Center za usposabljanje, delo in
varstvo Draga in Javna agencija za knjigo
RS

Šmarje pri Jelšah
3.–26. april, v času pouka: Knjižne
uganke
Učenci bodo v šolski knjižnici ves mesec
april imeli na voljo različne KNJIŽNE
UGANKE iz leposlovnih in strokovnih
knjig.
Ob koncu meseca bodo vsi sodelujoči
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prejeli simbolične nagrade. V knjižnici bo
pripravljena tudi razstava na temo Begunci in večkulturno razumevanje.
Kje: Knjižnica OŠ Šmarje pri Jelšah,
Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah
Prireditelj: Knjižnica OŠ Šmarje pri Jelšah

slikanica Dreams of Freeedom.
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Prireditelj: Krajevna knjižnica Šmartno
ob Paki (organizacijska enota Knjižnice
Velenje)

18. april, 8.20: Knjižni bazar
Učenci prinesejo knjige, ki jih ne potrebujejo več, in si jim med seboj zamenjajo. Na
bazarju bodo na voljo tudi odpisane knjige
iz šolske knjižnice.
Kje: Knjižnica OŠ Šmarje pri Jelšah,
Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah
Prireditelj: Knjižnica OŠ Šmarje pri Jelšah

18. april, 19.00: Zvočna kopel
Zvok gongov uravnava delovanje možganov, ki ob poslušanju preidejo v frekvenco
alfa ali celo theta stanja. Pozitivni učinki:
izboljša notranje procese fizičnega telesa,
poveča intuicijo, izboljša komunikacijo in
koncentracijo, čustveno in miselno očiščuje, nudi globoko doživetje na vseh nivojih
… Sprostitev je namenjena odraslim,
izvaja jo Nives Kraševec. S seboj prinesite
podlogo za ležanje.
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Prireditelj: Knjižnica Šmartno ob Paki

20. april, 14.30: Ustvarjalno popoldne
„Ne soli mi pameti“
Z nadarjenimi učenci od 5. do 9. razreda
se bomo spomnili 100-letnice izida prve
slovenske slikanice Martin Krpan, se
podali v svet soli, odkrivali njeno vsestransko uporabnost in gotovo večkrat ponovili:
»Ne soli mi pameti«. Naše ustvarjalno
popoldne se bo zaključilo z druženjem ob
slanem prigrizku.
Kje: Knjižnica OŠ Šmarje pri Jelšah,
Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah
Prireditelj: Knjižnica OŠ Šmarje pri Jelšah

25. april, 19.00: O Šmarčanih malo
drugače
Drago Drev, po domače Dimčev Drago, in Silva Drev bosta gosta aprilskega
pogovora »O Šmarčanih malo drugače«.
Kako kot starša spremljata in podoživljata
smučarsko kariero njune hčerke Ane,
bosta zaupala vam in moderatorki Tatjani
Vidmar.
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Prireditelj: Knjižnica Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki
10. april, 18.00: Ta vesela urica – otroška
pravljično-ustvarjalno-družabna
delavnica
Vabljeni na redno mesečno otroško druženje, kjer bomo poslušali pravljice, ustvarjali, se igrali, razgibali telo in možgančke.
Pravljično-ustvarjalno-družabna delavnica
je namenjena otrokom od 4. leta dalje,
vodi jo Darinka Bizjak. Tokratna tema bo

Šoštanj
20. april, 17.00: Pravljična joga
Pravljična joga je namenjena otrokom
od 3. leta dalje. Ob poslušanju zgodbice
bomo otroke popeljali v svet jogijskih
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Trebnje

položajev (asan). Postali bodo lahko hrabri
junaki, pogumni levi, zviti krokodili,
lahkotni vetrovi ali pa prikupni kraljeviči
in princeske.
Izvajata Nina Časl in Marjetka Blatnik.
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta Lole
Ribarja 6, 3325 Šoštanj
Prireditelj: Mestna knjižnica Šoštanj

17. april, 20.00: Ženske, ki tečejo
z volkovi
Po treningu pilatesa se bomo dekleta in
ženske sprostile ob branju odlomka iz
knjige priznane pisateljice Clarisse Pinkole Estés Ženske, ki tečejo z volkovi ter ob
spoznavanju mitov in zgodb vzpostavile
vez z arhetipom Divje ženske. Zgodbe
bosta brali Tanja Brodnik in Andreja
Udovč.
Kje: Fitnes studio Peter Klepec, Obrtniška ulica 37, 8210 Trebnje
Prireditelj: ŠD Step

April, ves mesec, 10.00–18.00:
SMILJAN ROZMAN, pisatelj, ki
bobna in slika
Razstava ob 90-letnici rojstva in 10-letnici
smrti priljubljenega pisatelja, ki je pred
drugo svetovno vojno obiskoval Državno
meščansko šolo Mihaela Vošnjaka v Šoštanju.
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta Lole
Ribarja 6, 3325 Šoštanj
Prireditelj: Mestna knjižnica Šoštanj

Velenje
10.–30. april, 9.00–19.00: 100. letnica
slikanice Martin Krpan
Le kdo ne pozna močnega in pogumnega
junaka Martina Krpana z Vrha, ki je s
svojim robatim in bistrim ponosom kos
zvijačnosti višje gospode? Letos obeležujemo 100 let izida prve slovenske slikanice
Martin Krpan. Razstavo je pripravila Nina
De Costa. Priložnostna razstava ob Noči
knjige.
Kje: Razstavišče mladinske sobe Mestne
knjižnice Velenje, Šaleška cesta 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

Topol pri Medvodah in Sveta
Katarina
22. april, 10.00: Branja drevesom
22. aprila, na svetovni dan zemlje, dan
pred svetovnim dnevom knjige, se bomo
pod vodstvom gozdarja in pesnika Jakoba
Šubica – Jake podali v gozd, kjer bomo v
zahvalo za knjige, ki izhajajo iz njih, brali
drevesom. Tokrat pa ne bomo le brali
gozdu, ampak bomo ob vsaki točki postanka po izboru Jake poskušali brati tudi
sama drevesa. Pohod ob vsakem vremenu.
Udeležba na lastno odgovornost.
Kje: Začetek pohoda na parkirišču pri
PŠ Topol, Topol pri Medvodah 17, Medvode
Prireditelj: Kulturno umetniško društvo
Fofité

14. april, 18.00: Meksikajnarji 5
Avtorja Marijan Pušavec in Zoran Smiljanić bosta predstavila 5., zadnji del stripa
Meksikajnarji.
Kje: Študijska čitalnica Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje
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18. april, 17.00: Eins, zwei, drei – po
nemško zdaj!
Igrajmo in sprašujmo se, povejmo si po
nemško! Besede, števila, barve, živali in
še kaj. Zabavna nemščina je primerna za
otroke od 5. leta, izvajal pa jo bo Frenk
Špiler.
Kje: Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

Boštjan Šifrar: K talibanom in piratom;
Agata Tomažič: Zakaj potujete v take
dežele?
Kje: Vila Bianca, Stari trg 3, 3320 Velenje
Prireditelj: Velenjska knjižna fundacija in
Čitalnica Pri pesniški duši
19. april, 18.00: Branje je žur, reading
is cool
Bralno srečanje za najstnike, na katerem
se pogovarjajo o aktualni angleški literaturi, vodita prof. Darja Joger Avberšek iz
Gimnazije Velenje in bibliotekarka Brina
Zabukovnik Jerič.
Kje: Mladinska soba Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

19. april, 17.00: Srečanje članov LIKUS
Literarni klub upokojencev Slovenije –
enota Velenje vabi na mesečno srečanje
svojih članov, ki ga bo vodil Herman
Klemenc.
Kje: Študijska čitalnica Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

20. april, 17.30: Slikanice: pot do
otrokovega doživljanja
Ob tednu knjige bomo predstavili zloženko Slikanice: pot do otrokovega doživljanja, ki je nastala kot plod sodelovanja med
Psihološko ambulanto Zdravstvenega
doma Velenje in Knjižnico Velenje. Zbrano knjižno gradivo v zloženki bo otrokom
in njihovim staršem v pomoč pri premostitvi malih in velikih težav.
Kje: Preddverje Mestne knjižnice Velenje,
Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

19. april, 17.00: Pravljična joga
Pravljična joga je namenjena otrokom od
3. leta dalje. Ob poslušanju zgodbice bodo
otroci spoznali različne jogijske položaje
(asane). Postali bodo lahko hrabri junaki,
pogumni levi, zviti krokodili, lahkotni vetrovi ali pa prikupni kraljeviči in princeske.
Izvajali bosta Nina Časl in Metka Pivk
Srdič.
Kje: Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

20. april, 19.00: Andaluzija – jug Španije
Temperamentni španski jug je, vsaj glede
socialnega vidika, ena najbolj priljubljenih
južnoevropskih počitniških in popotniških
destinacij. Na žalost je skoraj preveč oddaljena od naše dežele. Izjemna in pomembna kulturna dediščina je razpršena
po vsej provinci Andaluziji. Matjaž Šalej
je v lanskem letu s prijateljem Miranom

19. april, 18.00: Krilata želva
pripoveduje – Velenjska potopisna
pomlad
Predstavitvena potopisna pripovedovanja
avtorjev, nominiranih s potopisnimi deli
za nagrado „krilata želva 2017“ (najboljši
slovenski knjižni potopis preteklega leta):
Nina R. Klančnik: Valter osvaja Evropo;
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v treh tednih obredel skoraj celotno pokrajino.
Kje: Študijska čitalnica Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

25. april, 17.00: Ura pravljiv v angleškem
jeziku
Ura pravljic v angleškem jeziku je namenjena otrokom od 5. leta.
Pripovedovala bo Romana Bonno.
Kje: Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

23. april, 17.00: Vija vaja ven
Otroci Vrtca Velenje postavljajo na ogled
razstavo z naslovom Vija vaja ven, kjer se
v njihovih likovnih delih skriva iskrena
otroška radovednost, igrivost, radoživost
ter navdušenje ob spoznavanju novega –
novih besed, iger, prijateljev in doživetij.
Ob otvoritvi razstave nastopa OPZ Kamenčki, pod vodstvom Urške Rihtar.
Kje: Preddverje Mestne knjižnice Velenje,
Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

26. april, 17.00: Ura pravljic
Ura pravljic je namenjena otrokom od 3.
leta dalje.
Pripovedovala bo Edita Prah Šincek.
Kje: Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje
26. april, 19.00: Zaključek Bralne
značke za odrasle in pogovor s Tonetom
Partljičem
Ob zaključku že osme Bralne značke za
odrasle vabljeni na pogovor s slovenskim
pisateljem, dramatikom, scenaristom,
dramaturgom in humoristom, dobitnikom
številnih nagrad, med drugim tudi lanskoletnim prejemnikom Prešernove nagrade
za življenjsko delo, Tonetom Partljičem.
Pogovor bo vodila Andreja Ažber. Ob tej
priložnosti bomo otvorili razstavo o pisatelju in podelili priznanja sodelujočim.
Kje: Preddverje Mestne knjižnice Velenje,
Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

24. april, 16.00: Ura pravljic v srbskem
jeziku
Ura pravljic v srbskem jeziku je namenjena otrokom od 3. leta dalje. Pripovedovala
bo Maruška Škoda.
Kje: Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje
24. april, 19.00: Alzheimer cafe
Na tokratnem srečanju bo Iwona Ewa
Kosi, dr. med., specialistka nevrologije,
vodja Enote za možgansko kap na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje,
spregovorila o demenci in okvarah možganov. V sodelovanju z DEOS Center
starejših Zimzelen Topolšica.
Kje: Študijska čitalnica Mestne knjižnice
Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

73

Velike Lašče
na predstavitev knjige in motivacijsko
delavnico.
Kje: Grabeljškova dvorana Cankarjeve
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360
Vrhnika
Prireditelj: Cankarjeva knjižnica Vrhnika

20. april, 8.00: Stoletnica prve slovenske
slikanice
V Levstikovi spominski sobi bodo otroci
pod vodstvom animatorja izdelali vsak
svojo unikatno slikanico. Dogodek je
namenjen učencem OŠ Primoža Trubarja.
Kje: Levstikov dom, Stritarjeva cesta 6,
1315 Velike Lašče
Prireditelj: Zavod PARNAS in OŠ Primoža
Trubarja

24. april, 17.00: Zaključna pravljica na
Vrhniki
Otroke in odrasle vabimo na zaključno
pravljico sezone 2016/2017. Naša gostja
bo Milena Oblak Erznožnik, ki nam bo
po pravljici pokazala jogijske vaje za otroke, s pomočjo katerih se bomo vživljali
v pravljične junake in s katerimi se lahko
sproščamo tudi doma. Pravljičarka Nika
Čelešnik.
Kje: Grabeljškova dvorana Cankarjeve
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360
Vrhnika
Prireditelj: Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Videm pri Ptuju
20. april, 18.00–20.00: Noč knjige na
Vidmu
- odprtje razstave karikatur Marka Kunčnika;
- likovno delavnico na temo karikature;
- pravljično urico o Martinu Krpanu.
Kje: „Drvarnica“ Kulturnega društva
Franceta Prešerna Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 51, 2284 Videm pri Ptuju in Osnovna šola Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju
Prireditelj: Kulturno društvo Franceta
Prešerna Videm pri Ptuju in Osnovna šola
Videm pri Ptuju

Zavrh pod Šmarno Goro
22. april, 20.00: Noč v Kmečki „hiši“
Literarna sekcija KUD JaReM bo poizkusila pričarati občutek zbiranja ljudi v
Kmečki „hiši“. Pripovedovali bomo kratke
zgodbe, kakor so si jih pripovedovali naši
dedki preden je mednje prišla televizija
in radio.
Kje: Kmetija Mis, Zavrh pod Šmarno
Goro 2, 1211 Ljubljana – Šmartno
Prireditelj: KUD JaReM

Vrhnika
5. april, 18.00: Predstavitev knjige Na
tesnobi in motivacijska delavnica
Damjana Bakarič, nekdanja novinarka
(Pop TV: Preverjeno, 24 ur; RTV SLO:
Tednik, Odmevi) je septembra 2016 pri
Mladinski knjigi izdala knjigo Na tesnobi. Napisala jo je za vse, ki se bojujejo z
izjemnim stresom, izgorelostjo, anksioznostjo in paničnimi napadi. Vabljeni
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Zgornje Pirniče

Žabnica

20. april, 18.00: Večer s pravljico in
pesmijo
Večer s pravljico in pesmijo je namenjen
učencem 3. in 4. razredov. Večer bo sestavljen iz treh različnih delavnic. Najprej
bo na vrsti recital izbrane otroške poezije,
nato bo sledilo pripovedovanje pravljic,
na koncu pa še ustvarjalna delavnica, kjer
bodo učenci izdelali pravljične svetilke, s
katerimi bomo razsvetlili šolsko igrišče.
Vmes bo čas tudi za sladek večerni prigrizek.
Kje: OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37 b, 1215
Medvode
Prireditelj: OŠ Pirniče

18. april, 18.00: Literarni večer v Žabnici
Skozi svoje pesmi se bodo predstavile
Breda Konjar, Darja Resnik Debevc in
Jerica Kraševec. Ob branju pesmi jih bo
spremljala citrarka Katja Triler.
Ko vprežem svojo fantazijo,
tematska nit šiva
grahek za branje. (Breda Konjar)
Kje: Zadružni dom Žabnica, Dorfarje 7,
4209 Žabnica
Prireditelj: Društvo upokojencev Žabnica

Zreče
4.–15. april, 18.00: Portreti slovenskega
Parnasa
Na šoli gostimo razstavo Portreti slovenskega Parnasa. V dveh tednih bodo dijaki
skozi razstavo spoznavali Veronikine
nagrajence in njihova dela. V četrtek, 13.
4. 2017, ob 18.00 bomo pripravili literarni
večer za širšo javnost.
Kje: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola
Zreče, Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče
Prireditelj: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola
Zreče
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Celje
21. april, 20.00–23.00: Noč knjige – noč
popustov
V času dogodka „Noč knjige“ 21. 4. 2017
bomo v večernih urah med 20.00 in 23.00
uro imeli „Noč knjige-noč popustov!“.
Obiskovalcem in kupcem knjig bomo
ponudili naslednje popuste:
- antikvarnje knjige 30%
- nove knjige (razen novitet) 10%
Kje: Antika knjigarna in antikvariat d.o.o.
Celje, Kocbekova ulica 6, 3000 Celje
Prireditelj: Antika knjigarna in antikvariat
d.o.o. Celje

Dravograd
21. april, 7.00–15.00: Brezplačno
članstvo in vračanje gradiva
Vsi člani lahko predolgo izposojeno gradivo vrnejo brez zamudnine, novim članom pa poklanjamo brezplačno enoletno
članstvo.
Kje: Knjižnica Dravograd, Koroška cesta
47, 2370 Dravograd
Prireditelj: Knjižnica Dravograd

Ljubljana
19.–23. april: Noč knjige v Hiši
sanjajočih knjig
Naša knjigarna bo tako v petek, 21.
aprila odprta kar celo noč – vse do 8.
ure zjutraj! Da vam bodo knjige ta dan
posebej blizu, bomo poskrbeli s kar 50 %
popustom* na ves knjižni program založbe
Sanje.
Posebni popusti tudi ob Slovenskih dnevih knjige med 19. in 23. aprilom 2017!
* popust po Zakonu o enotni ceni ne velja za
knjige, ki so izšle pred manj kot 6 meseci

Kje: Hiša sanjajočih knjig, Trubarjeva 29,
1000 Ljubljana
Prireditelj: Založba Sanje

21. april, 18.00–22.00: Popusti v
knjigarnah Družina
V okviru prireditve Noč Knjige vam v
knjigarni Družina ob nakupu katerekoli
knjige Založbe Družina podarjamo 20%
popust.
Kje: Knjigarna Družina, Krekov trg 1,
1000 Ljubljana
Prireditelj: Družina d.o.o.

povezanih s knjigo (2. april – mednarodni
dan knjige za otroke, 21.–22. april – Noč
knjige, 23. april – svetovni dan knjige),
je tudi brezplačna letna članarina, ki bo
letos Šmarčanom podarjena v četrtek, 20.
aprila 2017.
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Prireditelj: Knjižnica Šmartno ob Paki

Radlje ob Dravi

Šoštanj

1.–29. april: Podarjena letna članarina za
novo vpisane člane knjižnice
MESEC APRIL JE V ZNAMENJU
KNJIGE in knjižnih praznikov:
2. april – mednarodni dan mladinske književnosti, 23. april – svetovni dan knjige in
avtorskih pravic, zato V APRILU NOVO
VPISANIM ČLANOM PRVO LETO
ČLANARINO PODARIMO!
Kje: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 61 a, 2360 Radlje ob Dravi
Prireditelj: Knjižnica Radlje ob Dravi

Rakitna
23. april, 11.00: Podarimo knjigo
Knjižnica Rakitna bo ob dnevu knjige te
podarila vsakemu obiskovalcu knjižnice v
nedeljo 23. 4. Predvsem se bomo osredotočili na slovenske avtorje.
Kje: Knjižnica Rakitna, Rakitna 66, 1352
Preserje
Prireditelj: Kulturno društvo Rakitna

Šmartno ob Paki
20. april: Dan brez članarine ob vpisu v
knjižnico
Spremljevalni dogodek v čast praznovanja raznovrstnih aprilskih dogodkov,

21. april, 10.00–18.00: Brezplačen vpis
v knjižnico
Spremljevalni dogodek v čast praznovanja
raznovrstnih aprilskih dogodkov, povezanih s knjigo (2. april – mednarodni dan
knjige za otroke, 21. april – Noč knjige,
23. april – svetovni dan knjige), je tudi
brezplačna letna članarina, ki bo letos
Šoštanjčanom podarjena v petek, 21.
aprila 2017.
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta Lole
Ribarja 6, 3325 Šoštanj
Prireditelj: Knjižnica Velenje

Velenje
21. april, 9.00–19.00: Brezplačen vpis v
knjižnico
Spremljevalni dogodek v čast praznovanja
raznovrstnih aprilskih dogodkov, povezanih s knjigo (2. april – mednarodni dan
knjige za otroke, 21. april – Noč knjige,
23. april – svetovni dan knjige), je tudi
brezplačna letna članarina, ki bo letos
Velenjčanom podarjena v petek, 21. aprila
2017.
Kje: Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320
Velenje
Prireditelj: Knjižnica Velenje

zapiski iz noči knjige
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DRUŽBENO ANGAŽIRANE KNJIGE,
KI JIH MORA PREBRATI VSAK RAZUMNIK
D. Acemoglu in J. A. Robinson

ZAKAJ NARODI
PROPADAJO

Izvori moči,
blaginje in
Niall Ferguson
revščine na
CIVILIZACIJA
različnih
koncih
Kako so vrednote
sveta
Zahoda osvojile svet
Marcel Štefančič, jr.

ČRNA KNJIGA
KAPITALIZMA

Kako je Zahod
izživljal svoje
Boštjan Videmšek
stalinistične
NA BEGU
fantazije
Moderni eksodus
(2006–2016)
Gustave Le Bon

PSIHOLOGIJA
MNOŽIC
Študija vsakdanjega
mišljenja
Ryan Holiday

EGO JE NAŠ
SOVRAŽNIK

Obvladajmo svojega
največjega nasprotnika
Naročila: po telefonu 01/520 18 39 •
Knjige založbe UMco se lahko kupi tudi
po e-pošti knjigarna@umco.si
na spletni strani
UMco d. d., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana
Knjige so na voljo tudi v bolje založenih knjigarnah. 79

www.bukla.si

