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Dober večer! 
Noč je naša zaveznica in prijateljica. S prvimi toplimi večeri nas v aprilu vabi, da se 
kot nočni metulji zbiramo okoli dogodkov po vsej Sloveniji. 

Do tiska kataloga, ki ga držite v rokah, je na spletni strani Noči knjige napovedanih 
že 335 dogodkov, ki se bodo zvrstili v osnovnih šolah, knjižnicah, na trgih, v 
dnevnih sobah in tako dalje. Na Prešernovem trgu bodo v organizaciji Mestne 
knjižnice Ljubljana potekali dogodki kar vse popoldne in večer, medtem ko bodo 
na Mestnem trgu bralno dogajanje zaznamovali Slovenski dnevi knjige. 

Med drugimi se Noči knjige letos pridružujejo tudi Zavodi za prestajanje 
zapornih kazni: zaprtim osebam bodo s podaljšanjem časa prižgane luči omogočili 
individualno bralno udejstvovanje.

Čeprav so dogodki dokaj enakomerno razpršeni po vsej Sloveniji in zamejstvu - 
med mesti prednjači Ljubljana, med regijami pa Štajerska -, se bo eden osrednjih 
povezovalnih dogodkov odvil 23. aprila v Ljubljani. Umestili smo ga na mestni 
avtobus FANTAZIJA EKSPRES 23 in na ta način še posebej izpostavili negotovost 
in preseganje mej v današnjem svetu. Avtobus, poln literatov, bo povezal ljubljanske 
ulice, ki so poimenovane po slovenskih književnikih, z njihovimi literarnimi deli.

Ne nazadnje pa bo letošnja Noč knjige prav posebna zato, ker v aprilskih dneh 
obeležujemo 400-letnico smrti kar dveh velikanov evropske literature – Cervantesa 
in Shakespearja. Miguel je pisal o času propada viteštva in viteških vrednot, Will 
je svojemu Hamletu v usta položil pereče vprašanje o prevzemanju odgovornosti in 
aktivne vloge v družbi. V obeh primerih gre za eksistencialno vprašanje: biti ali ne biti.
Pa mi,  knjižni angeli, bomo kot vrsta obstali? Bomo.

Ekipa Noči knjige 2016
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Letošnje leto je Noč knjige posebej pomenljiva, saj prav v aprilskih dneh obeležujemo 
400-letnico smrti kar dveh velikanov evropske literature – Miguela Cervantesa in 
Williama Shakespearja. V soglasju s hrvaško Nočjo knjige smo se zato odločili, da ob tej 
redki obletnici izpostavimo znamenito misel iz dramskega dela Hamlet: Biti ali ne biti - to 
je zdaj vprašanje. V fokusu zato izpostavljamo dogodke, ki so tematsko vezani na enega ali 
drugega umetnika in se bodo zgodili v aprilu po vsej Sloveniji.

Kamnik, 15. – 16. april od 18.00 do 10.30: Noč branja v OŠ Toma Brejca
Kje: Knjižnica v OŠ Toma Brejca, Šutna 39
Prebirali bomo odlomke iz knjige Nebo je povsod ter pesmi naših in tujih avtorjev, 
dotaknili se bomo del Cervantesa in Shakespeara. Sledila bo delavnica poslikave kamnov 
in kreativno pisanje, pohod na Mali grad, kjer se bo odvilo pesniško tekmovanje v 
sodelovanju s skupino Pest besed. Sledi ura pripovedovalskih navdušencev, ogled fi lma in 
nočno branje ter jutranja akro joga in slovo z zgodbo.
Organizator: Šolska knjižnica OŠ Toma Brejca Kamnik 

Ljubljana, 20. april ob 17.00: Will in svet
Kje: SNG Drama, kavarna, Erjavčeva cesta 1
Kakšne so bile okoliščine, v katerih je Shakespearu že za časa njegovega življenja uspelo, 
da je postal priznan in cenjen književnik in gledališki igralec? Skozi perspektivo biografi je 
Will in svet (Koda, 2016) bosta o tem govorili prevajalka Marija Zlatnar Moe in 
pisateljica ter publicistka Svetlana Slapšak. Odlomke iz knjige bo interpretiral ravnatelj in 
član ansambla SNG Drama, Igor Samobor.
Organizator: Beletrina in SNG Drama Ljubljana

Ljubljana, 20. april ob 17.00: Bežigrajska Noč knjige
Kje: Gimnazija Bežigrad - knjižnica (v pritličju), Peričeva 4
Dijaki (in učitelji) slovenskega in mednarodnega programa Gimnazije Bežigrad bodo 
brali Shakespearove sonete in monologe v različnih jezikih. Nato bodo predstavili lastna 
besedila in izbrane navdušujoče avtorje. Za konec bomo poslušali bralno uprizoritev ene 
od Shakespearovih komedij (s presenečenjem). Bralne točke bo povezovala živa glasba.
Organizator: Gimnazija Bežigrad Ljubljana
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Ljubljana, 22. april ob 17.30: Kaj bi si Shakespeare mislil o nas?
Kje: Drama Kavarna, Erjavčeva 1
Filozofski pogovor o Shakespearju: dr. Mladen Dolar in dr. Gregor Moder.
Vstopnice dobite pri blagajni Drame (stanejo 2 €, za člane Drama Kluba so brezplačne).
Organizator: SNG Drama Ljubljana

Ljubljana, 22. april ob 18.00: Impro komedija: Shakespeare gre naprej
Kje: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2
Ob 400-letnici smrti Shakespeareja se trije prijatelji dobijo na njegovem grobu, odločeni, 
da nadaljujejo, kjer je Shakespeare zaključil. Kakšne dileme bi imeli njegovi junaki danes, 
kako bi živeli, ljubili, sovražili ... Na odru: Vid Sodnik, Rok Bohinc in Tomaž Lapajne 
Dekleva; glasba v živo: Andraž Gartner.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

Ljubljana, 22. april ob 18.00: Branje reši marsikateri problem
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48
Branje in pogovor o knjigi Kevin Brooks iBoy, predavanje o nasilju med mladimi, ogled 
fi lma Kraljestvo vzhajajoče lune Wesa Andersona.
Noč knjige v angleškem jeziku: IBoy branje in pogovor, uprizoritev odlomka, debata o 
medvrstniškem nasilju,
W. Shakespeare: branje in pogovor, uprizoritev dramskega odlomka, branje sonetov, ogled 
fi lma.
Organizator: OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana

Ljubljana, 22. april ob 18.00: Noč v knjižnici
Kje: Knjižnica OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ulica 42
Spoznali bomo, zakaj praznujemo svetovni dan knjige in ob tem tudi eno od Shakespearovih 
dram. Prebirali bomo odlomke iz knjig po izboru udeležencev. Izdelovali bomo kazalke, 
ki si jih bomo izmenjali med seboj. Pripravili bomo nagradni literarni kviz. Branje nas bo 
popeljalo v sanje in do novega dne.
Organizator: OŠ Karla Destovnika-Kajuha
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Celje, 22. april od 18.00 do 21.00: Večer branja
Kje: IV. osnovna šola Celje, Dečkova 60
Branje odlomka Romeo in Julije. Učencem 1. triade bomo predstavili slikanico Sen 
kresne noči. Učenci 1. in 2. razreda bodo izdelovali knjižne kazalke. 3. in 4. razred bo 
izdelal knjižni krog. Učenci 2. triade bodo spoznali Hamleta v stripu. Na temo biti ali ne 
biti pa bodo izdelali strip. Učenci 3. triade bodo izvedli delavnico »Shakespeare: Henrik 
V. - parametri junaštva«.
Organizator: IV. osnovna šola Celje

Žalec, 22. april ob 20.00: After eight v žalski knjižici
Kje: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a
Večer, posvečen knjigi in Shakespearu.
Organizator: Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Laško, 22. april od 20.00 do 23.00: Obisk učencev OŠ Primoža Trubarja Laško

Kje: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4
Z učenci višje stopnje OŠ Primoža Trubarja Laško bomo preživeli vznemirljiv večer: 
prebirali bomo odlomke izbranih knjig, prisluhnili zgodbam o Shakespearu (ob 400-letnici 
njegovega rojstva), spoznali delo čisto pravega radijskega moderatorja in ...
Organizator: Knjižnica Laško
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Naročila sprejemamo: po telefonu 01/520 18 39 • po e-pošti knjigarna@umco.si • 
na spletni strani www.bukla.si • UMco d. d., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana • 
Knjige založbe UMco so na voljo tudi v bolje založenih knjigarnah!

Boštjan Videmšek
NA BEGU
Moderni eksodus (2005–2016):  
z begunci in migranti na poti proti 
obljubljenim deželam

Irvin D. Yalom
RABELJ LJUBEZNI
in druge psihoterapevtske zgodbe

Harold L. Klawans
JAMSKA ŽENSKA
in druge zgodbe iz 
evolucijske nevrologije

Benedict Carey
KAKO SE UČIMO
Presenetljiva resnica o tem, 
kdaj, kje in zakaj se to zgodi

Boštjan Videmšek
NA BEGU
Moderni eksodus (2005–2016): 
z begunci in migranti na poti proti 
obljubljenim deželam

Irvin D. Yalom Harold L. Klawans Benedict Carey

Novosti iz založbe UMco www.bukla.si

»Zgodba o tem, kako se (proti)vojni 
poročevalec po skoraj dveh desetletjih 
poročanja s svetovnih žarišč nenadoma 
znajde na domačem terenu, kjer se 
skupaj z množico beguncev, ki želijo 
Slovenijo le prečkati, sooči s ksenofobijo, 
rasizmom, koncem humanizma in 
razgradnjo svobodne družbe.«

»Kaj vse smo gledali z Videmškovimi in Erženovimi očmi, a nismo hoteli videti. Deset 
let pozneje imamo tisto, na kar sta opozarjala v svojih reportažah, tako zelo blizu, da 
ne moremo več gledati stran. Knjiga Na begu je študija pekla, ki ga je ustvarila naša 
civilizacija. Mi. Zato ga samo mi lahko tudi presežemo.«
– Vesna Milek, pisateljica in novinarka

»Te izredno ganljive in poučne zgodbe o 
srečanjih med psihiatrom in klienti popel-
jejo bralca na nova področja uma – in ta 
pokrajina je resnično nepozabna.« 
– Maggie Scarf

»Harold Klawans je eden najbolj 
vsestranskih sodobnih nevrologov ... 
eleganten in duhovit pisatelj, ki nam je 
dal kar nekaj čudovitih kliničnih zgodb.« 
– Oliver Sacks

»Razodetje. Počutim se, kakor da bi 
bila štiriinpetdeset let lastnica svojih 
možganov, vendar sem šele zdaj odkrila 
priročnik z navodili za uporabo.« 
– Mary Roach

barvne fotografije: Jure Eržen
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Ljubljana, 22. april ob 17.00: Slovenski dnevi knjige - Okrogla miza o tabu temah v 
slikaniški literaturi

Kje: Slovenski dnevi knjige, Mestni trg
Dr. Dragica Haramija, strokovnjakinja na področju mladinske književnosti, in avtorici 
Lela. B. Njatin, ki v slikanici Zakaj je babica jezna opozori na eno od zamolčanih bolez-
ni, demenco, ter Nina Kokelj, ki v slikanici Deček na belem oblaku spregovori o tabuju 
smrti v slikanici, bodo s Carmen L. Oven spregovorile o tabujskih temah zadnjih let v 
slikaniški produkciji. Gostje: Lea B. Njatin, Nina Kokelj, dr. Dragica Haramija. Pogovor 
vodi: Carmen L. Oven
Organizator: Društvo slovenskih pisateljev

Ljubljana, 22. april ob 19.00: Debata iz podzemlja: O grdem

Kje: Slovenski dnevi knjige, Mestni trg
Gosta: Davorin Lenko, Izar Lunaček. Pogovor vodi: Boštjan Narat. Strip komentar v 
živo: Ivan Mitrevski
Organizator: Društvo slovenskih pisateljev

Ljubljana, 22. april ob 21.00: Damir Avdić in Esad Babačić: »Nikoli ni čas za Frankfurt« 

Kje: Slovenski dnevi knjige, Pritličje
Slovenske dneve knjige bomo zaključili z dvema pank legendama – Esadom Babačićem 
(Via Ofenziva) in Damirjem Avdićem (Bosanski psiho, Rupa u zidu), ki sta oba tudi 
usodno povezana z literaturo. Na svoj prvi skupni nastop bosta prišla brez inštrumentov, 
oborožena samo z mikrofonom in besedami. Kam nas bo popeljala zmes dveh karizma-
tičnih pesnikov, bomo izvedeli v petek, 22. aprila, ob 21h v Pritličju.
Organizator: Društvo slovenskih pisateljev

Ljubljana, 23. april ob 22.00: Branje v spomin Alešu Debeljaku

Kje: Slovenski dnevi knjige - Zaklonišče pod Argentinskim parkom
Pridružite se nam v zaklonišču pod Argentinskim parkom ob prav posebnem večeru, 
posvečenem Alešu Debeljaku, na svetovni dan knjige v soboto ob 22h. Prijave in navodi-
la na: slovenski@dneviknjige.si
Organizator: Društvo slovenskih pisateljev

Slovenski dnevi knjigeSlovenski dnevi knjigeSlovenski dnevi knjige
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Ajdovščina
21. april ob 20.00-24.00: Beremo, 
ustvarjamo, kuhamo in se 
pogovarjamo
Kje: OŠ Šturje Ajdovščina, Bevkova 22
Na noč knjige se bodo družili 
osmošolci. Brali bodo knjigo Seedfolks, 
ki jo je predlagala in zagotovila 
Amnesty International Slovenije, in se 
pogovarjali o zgodbi. Izdelali bodo tudi 
knjižna kazala in spoznavali brazilsko 
kuhinjo.
Organizator: OŠ Šturje Ajdovščina in 
Amnesty International Slovenije

Bizeljsko
25. – 26. april ob 15.00: Ulično 
gledališče
Kje: OŠ Bizeljsko, Bizeljska cesta 78
Kulturni dan za osnovnošolce OŠ 
Bizeljsko bo potekal v obliki uličnega 
gledališča. Zvrstile se bodo številne 
zanimive aktivnosti. Zvečer bomo 
podelili priznanja tistim, ki so osvojili 
bralno značko. Možna bo tudi menjava 
knjig. Najbolj navdušeni bralci bodo v 
šoli prespali.
Organizator: OŠ Bizeljsko

Celje
4. 5. 2016 ob 9.00-10.00: Vse je v 
knjigah in vse knjige so v knjižnici
Kje: Osrednja knjižnica Celje, Muzejski 
trg 1a
Ob Mednarodnem dnevu knjig za 
otroke bodo učenci prve triade obiskali 

Osrednjo knjižnico Celje, kjer jih bodo 
knjižničarke navduševale za branje v 
povezavi s poslanico IBBY.
Organizator: Osrednja knjižnica Celje

1. – 4. april ob 9.40: Nagradna igra 
Nekoč je ...
Kje: OŠ Frana Kranjca Celje, 
Hrašovčeva 1
V spodbujevalno akcijo branja se 
vključujemo ob mednarodnem dnevu 
knjig za otroke z nagradno igro šolske 
knjižnice in radia. Učenci bodo stopnji 
primerno ustvarjali na temo letošnje 
poslanice IBBY.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

4., 5., 8. april ob 9.00-10.00: Vse je 
v knjigah in vse knjige so v knjižnici
Kje: Osrednja knjižnica Celje, Muzejski 
trg 1a
Učenci 1. triade bodo obiskali Osrednjo 
knjižnico Celje ob mednarodnem dnevu 
knjig za otroke. Program se povezuje s 
poslanico IBBY.
Organizator: OŠ Frana Kranjca Celje

8. april ob 16.30-24.00: Noč knjige
Kje: OŠ Frana Kranjca Celje, 
Hrašovčeva 1
Biti ali ne biti – to je zdaj vprašanje, 
namenjeno bralcem 8. in 9. r., ki bodo 
spoznavali ustvarjalni proces Bine Štampe 
Žmavc (gostje večera) in svojega (skozi 
lastne verze in gledališko improvizacijo). 
Večer bomo zaključili s filmsko umetnostjo.
Organizator: OŠ Frana Kranjca Celje

spremljevalni programspremljevalni programspremljevalni program
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18. – 23. april ob 9.00-17.00: 
Knjižna tržnica pod šotorom
Kje: Nasproti Mestnega kina Metropol, 
Stanetova ulica 15
V času slovenskih dni knjige bo odprta 
knjižna tržnica pod šotorom, s ponudbo 
knjig po ugodnih cenah.
Organizator: Antika knigarna in 
antikvariat d. o. o. Celje

19. april ob 18.00: Literarni večer
Kje: Antika knjigarna in antikvariat 
d. o. o. Celje, Kocbekova ulica 6
Literarni večer s tržaškim pisateljem 
Markom Sosičem. Pogovor z njim bo 
vodil mag. Zoran Pevec.
Organizator: Antika knigarna in 
antikvariat d. o. o. Celje

Celovec
13. april ob 17.00: 366 x slovensko
Kje: Mohorjeva knjigarna, Viktringer 
Ring 26
Predstavitev knjige “366 x slovensko z 
jezikovnimi kotički skozi leto” avtorja 
Franceta Vrbinca. Knjigo bosta predstavila 
Miha Vrbinc in Hanzi Tomažič.
Organizator: Mohorjeva Celovec

21. april ob 12.00: Točno opoldne
Kje: Kulturni center Haček, 
Paulitschgasse 5–7
Srečanje letošnjega Prešernovega 
nagrajenca za življenjsko delo, Toneta 
Partljiča, z dijaki višjih razredov 
Slovenske gimnazije v Celovcu.
Organizator: Slovenska prosvetna zveza 
Celovec in Društvo slovenskih pisateljev v 
Avstriji

21. april ob 19.00: Odmevi velike 
Prešernove nagrade na Koroškem
Kje: Kulturni center Haček, 
Paulitschgasse 5–7
Srečanje z letošnjim Prešernovim 
nagrajencem za življenjsko delo, pisateljem 
Tonetom Partljičem. Z avtorjem se bo o 
njegovem ustvarjanju in knjigi Sebastjan in 
most pogovarjal Niko Kupper, predsednik 
Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in 
avtor knjig za otroke.
Organizator: Slovenska prosvetna zveza 
Celovec in Društvo slovenskih pisateljev 
v Avstriji

Cerknica
20. april ob 19.00: Večer 
animiranih filmov z Mitjo 
Mančkom
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 
Partizanska cesta 22
Domačin Mitja Manček bo predstavil 
svoje avtorsko delo na področju 
animiranega filma. Prikazane bodo tudi 
krajše animacije, ki so jih osnovnošolci 
pod Mančkovim mentorstvom ustvarjali 
na delavnicah na Notranjskem.
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Črenšovci
26. april ob 10.30: Zaključek 
bralne značke
Kje: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, 
Juša Kramarja 10
Zaključek bralne akcije “Branje za 
dekleta. Branje za fante.” z osrednjo 
točko Nekoč je... (dramatizacija 
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poslanice brazilske IBBY) ter podelitev 
bralnih priznanj učencem in zaposlenim 
v šoli, ki so sodelovali v bralni znački.
Organizator: OŠ Franceta Prešerna 
Črenšovci

Črnomelj
21. april ob 18.00: Noč knjige v 
knjižnici Črnomelj z Vidkom
Kje: Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona 
Župančiča 7
Noč knjige bomo preživeli z Vidkom 
in njegovo srajčico. Ob igrici, sladki 
mlečni kaši, ob pravljicah in v družbi 
klekljaric in njihovih izdelkov  se bomo 
preselili v stare čase, ko so si ljudje še 
vzeli čas zase  in za druge.
Organizator: Knjižnica Črnomelj

Dobrovnik/Dobronak
8. april: Grdi raček v vrtcu
Kje: DOŠ Dobrovnik - KÁI Dobronak, 
Dobrovnik 266/j
Otroci spoznajo zgodbo Grdega račka 
in ustvarjajo na temo drugačnosti - 
rišejo, pišejo pesmi, nadaljujejo zgodbo.
Organizator: DOŠ Dobrovnik - KÁI 
Dobronak

11. - 16. april: Grdi raček v šoli
Učenci od 1. do 4. razreda spoznajo 
zgodbo Grdega račka in ustvarjajo na 
temo drugačnosti - rišejo, pišejo pesmi, 
nadaljujejo zgodbo.
Organizator: DOŠ Dobrovnik - KÁI 
Dobronak

24. april: Zgodbe pod zvezdami 
Kje: DOŠ Dobrovnik - KÁI Dobronak, 
Dobrovnik 266/j
V noči iz 24. na 25. april učenci 2. 
razreda delovno prenočijo v DOŠ 
Dobrovnik.
Organizator: DOŠ Dobrovnik - KÁI 
Dobronak

Dramlje
20. april ob 18.30: Noč knjige v 
šolski knjižnici
Kje: OŠ Dramlje, Dramlje 7a
Z nagrajenimi učenci se bomo zbrali 
v šoli in razdelili v tri skupine. Vsaka 
skupina bo zaokrožila na literarni, 
likovni in kulinarični delavnici. Sledila 
bo večerja in mirno samostojno branje, 
potem pa spanje med knjižnimi policami.
Organizator: OŠ Dramlje

Dravograd
20. april ob 18.00: Zakonska 
komedija »Problem«, predstava 
gledališke skupine Ananas ob 
svečanem zaključku bralne značke 
za odrasle »Korošci pa bukve 
beremo«
Kje: Knjižnica Dravograd, Koroška cesta 47
Ob dnevih slovenske knjige zaključujemo 
bralno značko za odrasle »Korošci 
pa bukve beremo« Naši zvesti bralci 
bodo nagrajeni s knjižnim darilom 
in predstavo A. R. Gurney: Problem  
(zakonska komedija v izvedbi gledališke 
skupine Ananas, v kateri igrata Jana 
Lavtižar in Tomaž Lobe).
Organizator: Knjižnica Dravograd
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Grosuplje
21. april ob 18.00: Večer zgodb
Kje: OŠ LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14
V četrtek, 21. aprila 2016, bo na OŠ LA 
Grosuplje v šolski knjižnici potekal večer 
zgodb. Člani knjižničarskega krožka se 
bodo skupaj s knjižničarko podali v svet 
(ne)resničnih zgodb, si pripovedovali 
ljudske pravljice, se zabavali ob 
anekdotah ter iskali knjižni zaklad. 
Večer se bo zaključil s pogostitvijo.
Organizator: OŠ LA Grosuplje

Ivančna Gorica
20. april ob 17.00: Zaključna Ura 
pravljic s Palčkom Bralčkom
Kje: Knjižnica Ivančna Gorica, II. grupe 
odredov 17
Palček Bralček nas je vse leto 
razveseljeval z novimi pravljicami, 
besednimi igrami, izštevankami in 
pesmicami. Tokrat ste vabljeni na še 
posebej slavnosten zaključek sezone s 
pravljico o okamnelih kraljičnah.
Organizator: Knjižnica Ivančna Gorica

Izola
7. april ob 19.00: Gospa Maja, 
predstavitev knjige
Kje: Mestna knjižnica Izola - Biblioteca 
civca di Isola, Ulica Osvobodilne fronte 15
Ob skorajšnjem vnovičnem začetku 
projekta »Primorci beremo« Mestna 
knjižnica Izola vabi na predstavitev 
knjige Franeta Goljevščka Gospa Maja, 
ki je uvrščena v letošnji bralni seznam 

projekta. Gospa Maja je zgodba o dveh 
ranjenih osebah, ki ju usoda dobrohotno 
poveže. Pripoved vključuje veliko 
etnoloških sekvenc, narečnih izrekov, 
dotika se določenih aktualnih tem ter 
vprašanj o medsebojnih odnosih.
Organizator: Mestna knjižnica Izola - 
Biblioteca civca di Isola

Kamnik
15. – 16. april ob 18.00-10.30: Noč 
branja v OŠ Toma Brejca
Kje: Knjižnica v OŠ Toma Brejca, 
Šutna 39
Prebirali bomo odlomke iz knjige 
Nebo je povsod in pesmi naših in 
tujih avtorjev, dotaknili se bomo del 
Cervantesa in Shakespeara. Sledila 
bo delavnica poslikave kamnov in 
kreativno pisanje, pohod na Mali grad, 
kjer se bo odvilo pesniško tekmovanje 
v sodelovanju s skupino Pest besed. 
Sledi ura pripovedovalskih navdušencev, 
ogled filma in nočno branje ter jutranja 
akro joga in slovo z zgodbo.
Organizator: Šolska knjižnica OŠ Toma 
Brejca Kamnik
 

Kranj
20. april ob 19.00: Tri čarobne 
noči:Tisoč in ena noč
Kje: Osnovna šola Simona Jenka Kranj - 
PŠ Center, Komenskega 2
S petošolci se bomo podali v v čaroben 
svet pravljic iz Tisoč in ene noči. V soju 
svetilke bomo srečali  Šeherezado in 
njeno skrivnost, ki ji je rešila življenje.
Organizator: OŠ Simona Jenka Kranj
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21. april ob 19.00: Tri čarobne 
noči: Cesarjeva nova oblačila
Kje: OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ 
Center, Komenskega 2
Oh ta cesar... S prvošolci se dobimo 
ob 19h v naši učilnici. Najprej se bomo 
cesarsko najedli, ob soju sveč bomo 
na udobnih cesarskih odejah prebrali 
pravljico. Potem pa bo čas, da naši 
spretni prsti cesarju priskrbijo taka 
oblačila, da jih bo z veseljem nosil.
Organizator: OŠ Simona Jenka Kranj - 
PŠ Center

Krtina
20. april ob 16.00-20.00: Knjiga na 
obisku
Kje: PŠ Krtina, Krtina 41
16.00-17.00: Jaz imam pa goslice – 
pesmi slovenskih avtorjev in ustvarjalna 
delavnica
17.00-18.00: Pisateljica na obisku –
Tatjana Kokalj:Miška in veter (likovna 
predstava in ustvarjalna delavnica)
18.00-19.00 Primož Suhodolčan: Živalske 
novice in druge zabavne zgodbe
19.00 Nagradno žrebanje izmed vseh 
udeležencev prireditve – nagrada Knjiga
17.00-20.00 Izmenjava knjig po 
principu eno prineseš – eno odenseš
Organizator: OŠ Dob

Laško
21. april ob 19.00: Zaključek 8. 
sezone Bralne značke za odrasle s 
pisateljem Andrejem E. Skubicem
Kje: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4

Ob Slovenskih dnevih knjige bomo 
gostili večkratnega kresnikovega 
nagrajenca Andreja E. Skubica. Na 
večeru bosta predstavljena (predvsem) 
dva njegova romana Samo pridi domov in 
Koliko si moja, uvrščena tudi na letošnji 
seznam Bralne značke za odrasle. 
Pogovarjali se bomo tudi o aktualnih 
družbenih razmerah doma in po svetu, 
ki jih Skubic odlično vpleta v svoja 
literarna dela.
Organizator: Knjižnica Laško

Lavrica
21. april ob 18.00: Pravljice za 
sanje
Kje: OŠ Škof ljica - PŠ Lavrica, 
Dolenjska cesta 342
Preživeli bomo pravljični večer. 
Obiskala nas bo pisateljica in 
pravljičarka Marika Mihelčič, ki bo 
obogatila dogodek s pripovedovanjem 
svojih pravljic. Pripovedovale pa se bodo 
tudi pravljice o Muminih. Sledile bodo 
različne aktivnosti, kot so pogovori o 
pravljicah, kreativno pisanje pravljic 
in stripov ter izdelovanje pravljičnih 
junakov in knjižnih kazalk. Na koncu si 
bomo ogledali risanko.
Organizator: OŠ Škofljica - PŠ Lavrica

Lepena
20. april ob 18.00: Odmevi velike 
Prešernove nagrade na Koroškem
Kje: Lepenska šola, Lepena pri Železni Kapli
Srečanje z letošnjim Prešernovim 
nagrajencem za življenjsko delo, 
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pisateljem Tonetom Partljičem. Z 
avtorjem se bo o njegovem ustvarjanju 
in knjigi Sebastjan in most pogovarjal 
domačin Jože Blajs, ravnatelj 
Mladinskega doma v Celovcu.
Organizator: Slovenska prosvetna zveza 
Celovec in Društvo slovenskih pisateljev 
v Avstriji

Ljubljana
18. april ob 18.00: Narava svobode 
in Umberto Eco – dr. Dušan Rutar
Kje: Knjižnica Otona Župančiča, 
Kersnikova 2
Ob svetovnem dnevu knjige bo 
predavatelj svoje predavanje navezal na 
pravkar umrlega italijanskega pisatelja 
in filozofa Umberta Eca in njegovo 
delo. Govoril bo o naravi svobode.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana
 

19. april ob 12.40: Čvek klub
Kje: Srednja ekonomska šola Ljubljana, 
Roška 2
Literarno dopoldne in pogovor z mlado 
avtorico Ajšo Ocvirk o njeni knjigi 
Čvek klub. Literarno dopoldne vodi 
vodi bibliotekarka Zdenka Sušec.
Organizator: Srednja ekonomska šola 
Ljubljana, Roška

19. april ob 15.30: Objemi me, 
beseda
Kje: Dom upokojencev Poljane, Ulica 
Janeza Pavla II/4
Branje del članic literarnega društva 
Navdih Ljubljana.
Organizator: Literarno društvo Navdih 
Ljubljana

20. april ob 17.00: Will in svet
Kje: SNG Drama, kavarna, Erjavčeva 
cesta 1
Kakšne so bile okoliščine, v katerih je 
Shakespearu že za časa njegovega življenja 
uspelo, da je postal priznan in cenjen 
književnik in gledališki igralec? Skozi 
perspektivo biografije Will in svet (Koda, 
2016) bosta o tem govorili prevajalka 
Marija Zlatnar Moe in pisateljica ter 
publicistka Svetlana Slapšak. Odlomke 
iz knjige bo interpretiral ravnatelj in član 
ansambla SNG Drama, Igor Samobor.
Organizator: Beletrina in SNG Drama 
Ljubljana

20. april ob 17.00: Bežigrajska Noč 
knjige
Kje: Gimnazija Bežigrad - knjižnica (v 
pritličju), Peričeva 4
Dijaki (in učitelji) slovenskega in 
mednarodnega programa Gimnazije 
Bežigrad bodo brali Shakespearove 
sonete in monologe v različnih jezikih. 
Nato bodo predstaviti lastna besedila 
in izbrane navdušujoče avtorje. Za 
konec bomo poslušali bralno uprizoritev 
ene od Shakespearovih komedij (s 
presenečenjem). Bralne točke bo 
povezovala živa glasba.
Organizator: Gimnazija Bežigrad 
Ljubljana

21. april ob 18.00: Lahkonočke
Kje: Gimnazija Ledina, Resljeva 12
Medgeneracijsko druženje ob 
pripovedovanju in prebiranju pravljic ter 
klepetu o knjigah.
Organizator: Gimnazija Ledina 
Ljubljana
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21. april ob 18.00: Polna skleda 
literature – Ruski ekspres in 
društvo Samovar
Kje: Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1
Društvo medkulturnega dialoga in 
jezikovni center ob svetovnem dnevu 
knjige prirejata večer ruskega jezika, 
književnosti in kulture. Pridite, če bi 
radi le poslušali ali tudi nastopali – 
brali, deklamirali, zaigrali, zapeli v 
ruščini ali svojem maternem jeziku.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

 21. april ob 18.00: Slovanski 
večer - retrospektiva prevajanja 
2005-2015
Kje: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2
Slovanski večer bo letos posvečen 
predstavitvi produkcije knjižnih 
prevodov, ki so nastali v sodelovanju 
študentov in učiteljev v zadnjih desetih 
letih. Na prireditvi bodo študenti 
slavistike na inovativen način brali ali 
uprizorili prevedena besedila in jih tako 
aktualizirali. Ob slovanskem večeru 
bo pripravljena tudi razstava prevodne 
dejavnosti na oddelku.
Organizator: Oddelek za slavistiko, 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

21. april ob 18.00: Noč knjige na 
OŠ Šentvid
Kje: OŠ Šentvid, Prušnikova 98
Učenke in učenci 5.razreda bodo 
prespali v šoli in izvajali različne 
dejavnosti povezane s knjigo in z 
branjem.
Organizator: OŠ Šentvid

21. april ob 18.30-8.00: Noč knjige
Kje: OŠ Bičevje, Splitska 13
Večerno in nočno branje, pogovor ter 
delavnica na temo knjig Moji odeji in 
The Seeds. Multikulturna večerja in 
zajtrk. Knjige je izbrala in zagotovila 
Amnesty International Slovenije.
Organizator: OŠ Bičevje Ljubljana
 

21. april ob 19.00-22.00: Poezija 
pod mostom
Kje: Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98
V okviru 70-letnice Gimnazije Šentvid 
bomo organizirali bralni maraton. Ob 
glasbeni spremljavi bomo poezijo brali 
dijaki, profesorji in gostje.
Organizator: Gimnazija Šentvid 
Ljubljana
 

25. april ob 9.10-9.55: V 
posamezniku je moč
Kje: Gimnazija Ledina, Resljeva cesta 12
Branje pravljice Peter Klepec v slovenščini 
in bosanščini z učenci Dopolnilnega 
pouka slovenskega jezika in kulture iz 
Banjaluke in Gimnazije Ledina.
Organizator: Gimnazija Ledina 
Ljubljana

Ljutomer
21. april ob 17.00: Noč branja
Kje: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 
Cankarjeva cesta 10
Z učenci 6. razredov (63 učencev) in 
njihovimi razredniki bomo praznik 
obeležili  s kulturnim dnem. V četrtek 
popoldne bomo imeli gledališko 
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delavnico, tiho in glasno branje, morda 
tudi lokalnega pesnika na obisku, 
zaključili bomo s pogledom v zvezde 
(z učiteljem astronomije) in prespali v 
šolski telovadnici.
Organizator: Oš Ivana Cankarja 
Ljutomer
 

Lucija
19. april ob 18.00: Glasbena 
pravljica o Tartiniju
Kje: Knjižnica Lucija,  Obala 114
V okviru Tartinijevega festivala je 
violinist Zdravko Pleše pripravil 
glasbene pravljice o Tartiniju za 
najmlajše.
Organizator: Knjižnica Lucija
 

Makole
19. april ob 15.00: Lutkovna igra 
Rdeča kokoška
Kje: Knjižnica v Makolah, Makole 24
Lutkovna skupina “Metuljčki” OŠ 
Anice Černejeve Makole bo v knjižnici 
v Makolah odigrala lutkovno igro 
Rdeča kokoška. Igra je v celoti delo 
članov lutkovnega krožka.
Organizator: OŠ Anice Černejeve Makole

Maribor
11. – 14. april ob 10.25-10.55: 
Podari knjigo - podari objem!
Kje: Srednja trgovska šola Maribor, 
Mladinska ulica 14
V prostorih šolske knjižnice Srednje 

trgovske šole Maribor in na ploščadi 
pred šolo bo potekala izmenjava knjig in 
objemov. Na voljo bodo tudi odpisane 
knjige iz šolske knjižnice.
Organizator: Srednja trgovska šola 
Maribor

15. – 16. april: Noč kulture in 
ustvarjanja na OŠ Draga Kobala 
Maribor
Kje: OŠ Draga Kobala, Tolstojeva ulica 3
V okviru programa za nadarjene učence 
in učenke z interesom na posameznih 
področjih, bomo v petek, 15 . 4. 2016, 
izvedli noč kulture in ustvarjanja na 
naši šoli.
Ogledali si bomo potovanje naše skrivne 
gostje, ki nosi naslov Vsako potovanje 
je pot k samemu sebi in ustvarjali 
naslovnice knjig. Ponoči boste lahko 
brali in se pogovarjali o zanimivih 
knjigah.
Organizator: OŠ Draga Kobala Maribor

20. april ob 14.00: V objemu zla
Kje: Grajski trg
Božidar Radoš v pogovoru o svojem 
povojnem romanu “V objemu zla”. Z 
avtorjem se bo pogovarjal prof. Aleš 
Maver iz mariborske univerze.
Organizator: Mohorjeva Celovec

21. april od 17.00 do 20.00: Moje 
pesmi - moje sanje
Kje: OŠ borcev za severno mejo, Borcev 
za severno mejo 16
Poetična noč knjige: deklamacija 
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priljubljenih pesmi, pesnikovanje; 
izdelava pesniške zbirke z naslovom 
Moje pesmi - moje sanje.
Organizator: OŠ borcev za severno mejo

Medvode
20. april ob 19.30: Literarni večer: 
predstavitev knjige Pot na fronto
Kje: Knjižnica Medvode, Komandanta 
Staneta 10
Giacinto De Caroli je bil leta 1915 
italijanski vojaški zdravnik na soški 
fronti pri Plavah,  avgusta 1916 pa v 
enotah, ki so zavzele Sabotin in Gorico. 
O svojih doživetjih v prvi svetovni vojni 
in življenju po njej je napisal dnevnik 
in spomine. Zanimivo je slediti njegovi 
hčerki gospe De Caroli, ki je dvajset 
let po očetovi smrti raziskala njegovo 
življenje in napisala to knjigo.
Organizator: Knjižnica Medvode
 

21. april ob 18.00: Knjižni večer na 
sotočju
Kje: Knjižnica Medvode, Komandanta 
Staneta 10
Vabimo vas na Knjižni večer, srečanje 
za odrasle bralce, na katerem bomo 
spoznavali novosti z naših knjižnih 
polic tako za odrasle kot za otroke 
in mladino. Sprehajali se bomo med 
kakovostnimi knjigami za odrasle, med 
knjigami za otroke in mladino pa bomo 
opozorili na dela slovenskih avtorjev, 
nagrajene knjige ter tople zgodbe. 
Srečanja bo vodila naša promotorka 
branja mag. Tilka Jamnik.
Organizator: Knjižnica Medvode

Mengeš
21. april ob 17.00: Pomladna 
ustvarjalna delavnica
Kje: Krajevna knjižnica Janeza Trdine 
Mengeš, Slovenska cesta 30
Ustvarjalna delavnica za otroke od 3. 
leta dalje. Delavnico bo vodila Barbara 
Ahačič Osterman.
Organizator: Krajevna knjižnica Janeza 
Trdine Mengeš

Moravče
7., 14., 21. in 28. april ob 16.00: 
Story time
Kje: Krajevna knjižnica Daneta Zajca 
Moravče, Vegova cesta 7a
Pravljična urica v angleščini (obvezna je 
predhodna prijava), ki jo bo vodila Ema 
Lavrič.
Organizator: Knjižnica Moravče
 

Murska Sobota
22. april ob 18.00-22.00: Pesem in 
beseda odmevata preko meja
Kje: Srednja zdravstvena šola Murska 
Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 2
SZŠ Murska Sobota se bo kot Unesco 
aspnet šola priključila pojektu Noč 
knjige.  V četrtek, 21. aprila se bomo 
dobili na literarno-glasbenem večeru in 
tako posvetili čas naši vezani in nevezani 
besedi. Povabili smo  publicista, Francija 
Justa, ki nam bo večer popestril s svojim 
publicističnim vložkom o življenju 
Slovencev v Porabju.
Organizator: Srednja zdravstvena šola 
Murska Sobota
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25. april tekom dneva: Tudi mi 
beremo 2016
Kje: OŠ I Murska Sobota, Štefana 
Kovača 32
V rednem času pouka bomo brali knjigo 
Moji odeji, ki jo je izbrala in zagotovila 
Amnesty International Slovenije.
Organizator: OŠ I Murska Sobota
 

26. april tekom dneva: Tudi mi 
beremo
Kje: OŠ II Murska Sobota, Cankarjeva 91
Med poukom bomo z učenci brali 
angleško knjigo Seedfolks, ki jo 
je izbrala in zagotovila Amnesty 
International Slovenije.
Organizator: OŠ II Murska Sobota

Naklo
21. april ob 18.00: Druženje s 
Tačkami pomagačkami
Kje: OŠ Naklo, Glavna cesta 47
Učenci, ki sodelujejo v dejavnosti 
Bereva skupaj (v paru bereta mlajši 
in starejši učenec), se bodo družili ob 
najlepših knjigah o živalih. Obiskali 
nas bodo tudi člani društva Tačke 
pomagačke.
Organizator: Osnovna šola Naklo

Nova Gorica
18. april ob 18.00: Radovedni 
ponedeljek
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Radovedni ponedeljek: Irena Šinigoj 
Batistič: Brez strahu pred Javnim 

nastopanjem, predavanje
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica

19. april ob 17.00: Predstavitev 
knjige za otroke
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Predstavitev knjige za otroke: Milan 
Petek Levokov ter ilustratorka Nataša 
Gregorič: Maček Ferdo in skriti zaklad.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica

20. april ob 17.00: Poetično v 
umetnost
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Tomaž Lapajne Dekleva in Brane Solce: 
Poetično v umetnost (poezija in lutke).
Dogodek je uvrščen tudi v okvir 
prireditev projekta Lutkovno leto 2016.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica

20. april ob 18.00: Sredina 
literarna prepletanja - Srečanje ob 
knjigi Ivana Grbca
Kje: Točka Zveze kulturnih društev 
Nova Gorica, Gradnikove brigade 25
V Sredinih literarnih prepletanjih, kjer 
se redno predstavljajo goriški literarni 
ustvarjalci, bodo člani Goriškega 
literarnega kluba Govorica pripravili 
srečanje ob knjigi Ivana Grbca.
Organizator: Zveza kulturnih društev 
Nova Gorica, Goriški literarni 
klub Govorica in Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti OI Nova Gorica
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21. april ob 18.00: Javno branje in 
pogovor
Kje: Kulturni center Mostovna, Cesta 
IX. korpusa 99a
Pridružite se nam na javnem branju in 
pogovoru. Lahko berete svoja dela ali 
dela drugih avtorjev.
Organizator: Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti in Območna izpostava Nova 
Gorica in Kulturni center Mostovna

21. april ob 12.30: POPslastice
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Goriška knjižnica v sodelovanju s 
Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto: 
POPslastica z Ladom Bizovičarjem. 
Pogovor bo vodila ga. Alenka Murgelj.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica in Knjižnica Mirana 
Jarca Novo mesto

21. april ob 18.00: Literarni 
četrtek
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Literarni četrtek: Pavel Medvešček: Iz 
nevidne strani neba, predstavitev knjige.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica

21. april 18.00-22.00: Noč knjige 
na Ekonomski šoli Novo mesto
Kje: Ekonomska šola Novo mesto, 
Ulica talcev 3 a
V šolski knjižnici se bomo srečali 

dijaki in učitelji. Pogovarjali se bomo o 
knjigah, ki so se nas najbolj dotaknile. 
Naša gostja bo gospa Milena Miklavčič, 
ki nam bo predstavila svojo knjigo 
Ogenj, rit in kače niso za igrače.
Organizator: Ekonomska šola Novo mesto
 

Piran
19. april ob 18.30: Meditacija v 
budističnih templjih na Tajskem
Kje: Mestna knjižnica Piran/Biblioteca 
civica Pirano, Župančičeva 4
Popotnica Bojana Ljubec bo skozi 
sliko in besedo predstavila življenje v 
budističnih templjih na Tajskem.
Organizator: Mestna knjižnica Piran
 

20. april ob 18.00: Glasbena 
pravljica o Tartiniju
Kje: Mestna knjižnica Piran/Biblioteca 
civica Pirano, Župančičeva 4
V okviru Tartinijevege festivala je 
violinist Zdravko Pleše pripravil 
glasbene pravljice o Tartiniju za 
najmlajše.
Organizator: Mestna knjižnica Piran
 

21. april ob 8.30: Rastem s knjigo
Kje: Mestna knjižnica Piran/Biblioteca 
civica Pirano, Župančičeva 4
V okviru nacionalnega projekta 
spodbujanja bralne kulture nas 
bodo obiskali učenci Centra za 
korekcijo sluha in govora iz Portoroža 
(predstavitev knjižnice, ogled filmov o 
knjižnicah in izbrani knjigi).
Organizator: Mestna knjižnica Piran



22 23

Pivka
5. april ob 17.00: Branje ne pozna 
meja
Kje: OŠ Pivka, Prečna 3
Učenci 8.b razreda bodo izvedli Noč 
knjige s projektom Branje ne pozna 
meja, v katerem so povezani s šolo 
iz Gorskega kotarja na Hrvaškem. 
Pripravili bodo bralne dejavnosti na 
temo knjige Čudovite dogodivščine 
vajenca Hlapiča, ki jih bodo posredovali 
sodelujoči šoli. Imeli bodo tudi pohod z 
lučkami, športne igre ter peko palačink. 
Noč bodo prespali v šoli.
Organizator: Osnovna šola Pivka
 

5. april ob 17.00: Noč knjige v 
šolski knjižnici
Kje: OŠ Pivka, Prečna 3
Aprila v šolski knjižnici obeležimo 
Mednarodni dan mladinske knjige 
in hkrati dan, ko se je rodil pravljičar 
Hans Christian Andersen. Letos 
bomo  temu namenili Noč knjige,  
in sicer pod naslovom Andersenovo 
pravljično drevo. Učenci bodo brali 
Andersenove pravljice, sodelovali v 
bralnih delavnicah, prisluhnili zgodbam 
in s knjigo v roki prespali noč v šoli. 
Imeli bomo tudi pohod z lučkami in 
športne igre.
Organizator: OŠ Pivka

Portorož
21. april ob 16.00: Noč v knjižnici
Kje: Center za korekcijo sluha in govora 
Portorož, Sončna pot 14a

V šolski knjižnici bomo z učenci 
prespali v spalnih vrečah. Prebirali 
bomo knjige, ustvarjali ob prebranem in 
se zabavali.
Organizator: Center za korekcijo sluha in 
govora Portorož

Ravne na Koroškem
19. april ob 18.00: Večer s poetom 
ljubezni – Cirilom Zlobcem
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika, Na gradu 1
O fenomenu ljubezni, poslanstvu 
poezije in bogati ustvarjalni ter 
življenjski poti nam bo pesnik ljubezni, 
Ciril Zlobec, pripovedoval ob zaključku 
bralne značke za odrasle Korošci pa 
bukve beremo. Pesmi bo interpretirala 
in pogovor povezovala Carmen L. 
Oven.
Organizator: Koroška osrednja knjižnica 
dr. Franca Sušnika
 

20. april ob 10.30: Beremo za 
nagrado Toneta Partljiča
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika, Na gradu 1
Zaključek tretje sezone bralnega 
projekta s pisateljem Tonetom 
Partljičem in Primožem Suhodolčanom. 
V projektu sodelujejo stanovalci 
in zaposleni v Koroškem domu 
starostnikov Slovenj Gradec in Črneče 
ter člani Medgeneracijskega centra 
Ravne na Koroškem, prostovoljci, 
učenci osnovnih in srednjih šol ter 
otroci iz vrtcev.
Organizator: Koroška osrednja knjižnica 
dr. Franca Sušnika
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Rimske Toplice
21. april ob 17.00: Hodil po zemlji 
sem naši
Kje: Knjižnica Rimske Toplice, 
Aškerčeva 6
Učenci OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice nam bodo ob 160-letnici 
Aškerčevega rojstva pripravili recital 
Aškerčeve poezije (mentorici: prof. 
Milena Suhodolčan in prof. Veronika 
Kovačič). Skozi njegove pesmi in 
potopise bomo potovali po domovini 
in tujini. S pesmijo bo večer obogatil 
tudi Mladinski pevski zbor OŠ Antona 
Aškerca Rimske Toplice pod vodstvom 
prof. Alenke Štigl. Prireditev bo v 
sodelovanju s Knjižnico Laško. V 
večernih urah pa se bo na šoli “zgodila” 
noč branja, ki se bo zjutraj nadaljevala v 
dejavnosti EKO dneva.
Organizator: Knjižnica Laško in OŠ 
Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Rodica
21. april ob 8.30-10.00: Na potep z 
Mumini
Kje: OŠ Rodica, večnamenski prostor, 
Kettejeva 13
4. b razred bo učencem 2. triletja 
predstavil razredni bralno-ustvarjalni 
projekt Na potep z Mumini – od 
odlomka v berilu do animiranega filma, 
in sicer pod mentorstvom razredničarke 
Ani Gale.
Organizator: OŠ Rodica

Sevnica
20. april ob 18.00: Španski 
literarni večer
Kje: Knjižnica Sevnica, Prešernova 
ulica 1
Obiskovalci bodo prebrali poljubno 
pesem ali odlomek iz španske literature 
ter razložili, zakaj so si izbrali delo 
ravno tega literata.
Organizator: Slavistično društva Posavja 
in Knjižnica Sevnica
 

Slovenj Gradec
21. april ob 9.00, 10.30 in 12.00: 
Kulturne matineje
Kje: Velbana klet pod Šteklom ali 
Špajz (stari MKC), Vorančev trg 2 ali 
Celjaska cesta 22
Predstavitev proznega prvenca Nika 
Lebarja: psihološka srhhljivka, v kateri 
si v romaneskni maniri avtor zastavlja 
večno stara, a na novo odgovorjena 
vprašanja o temeljnih zadevah našega 
tu in zdaj.
Organizator: Gimnazija Slovenj Gradec 
in SPUNK

Slovenska Bistrica
18. april ob 18.30: Literarni večer s 
prejemnikom Prešernove nagrade 
za življenjsko delo Tonetom 
Partljičem
Kje: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica, Trg svobode 16
Pogovarjali se bomo s Tonetom 
Partljičem, izjemnim slovenskim 
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literatom, komediografom, piscem 
scenarijev, pisateljem s širokim 
pisateljskim opusom, bivšim politikom, 
dobitnikom Prešernove nagrade 
za življenjsko delo, Levstikove in 
Grumove nagrade. S svojo pristnostjo in 
odprtostjo ter preprosto komunikacijo 
nam bo popestril večer, namenjen 
poudarjanju pomena knjige in branja.
Organizator: Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica
 

Slovenske Konjice
13. april ob 14.00: Bralni maraton
Kje: OŠ Ob Dravinji, Ulica Dušana 
Jereba 1
Na tradicionalnem Bralnem maratonu 
bodo učenci konjiških osnovnih šol 
glasno brali poezijo Andreja Rozmana 
Roze in dela Žige X. Gombača.
Organizator: OŠ Pod goro Slovenske 
Konjice in OŠ ob Dravinji Slovenske 
Konjice
 

18. april ob 17.00: Zaključek 
pravljičnih uric
Kje: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice, Mestni trg 4
Predstava s Stenom Vilarjem. Vabljeni 
otroci od 3 do 8 let.
Organizator: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice
 

21. april ob 18.00: Čajanka
Kje: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice, Mestni trg 4

Vabimo vas na predstavitev slikanice, 
lokalne avtorice Rije Sekirnik.
Organizator: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice

21. april ob 10.45 in 12.00: 
Gostovanje pisatelja
Kje: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice, Mestni trg 4
Druženje z Žigo X Gombačem. 
Prireditev je namenjena lokalnim 
osnovnošolcem od 5. do 9. razreda, 
lahko pa se pridružijo tudi drugi.
Organizator: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice
 

21. april ob 15.00-18.00: Knjižnica 
pred knjižnico
Kje: Ploščad pred Domom kulture, 
Mestni trg 4
Dan brezplačne knjige, stojnice 
rabljenih knjig in Večerovih edicij.
Organizator: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice

21. april ob 8.15 in 9.20: Gledališka 
predstava - Zlata ribica
Kje: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice, Mestni trg 4
Gledališka predstava je namenjena 
lokalnim osnovnošolcem od 1. do 4. 
razreda, lahko pa se pridružijo tudi 
drugi. V predstavi nastopajo učenci iz 
OŠ Loče.
Organizator: Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice
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21. april dopoldne: Ogled 
gledališke predstave in obisk 
pisatelja Žige X. Gombača
Kje: Dom kulture Slovenske Konjice, 
Mestni trg 4
Osnovnošolci si bodo v domačem 
kulturnem domu ogledali gledališko 
predstavo, obiskal pa jih bo tudi 
mladinski pisatelj Žiga X. Gombač. 
Dogodka ob Svetovnem dnevu knjige 
pripravlja Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice.
Organizator: Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice

Stara Cerkev
14. april ob 18.00: Noč knjige
Kje: OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21
Noč knjige bomo letos praznovali 
skupaj s pisateljem Francijem Rogačem. 
Predstavil nam bo svoje pravljice in 
svojo življenjsko zgodbo. Družili 
se bomo tudi medgeneracijsko, saj 
nas bodo obiskale članice Društva 
upokojencev Kočevje, s katerimi bomo 
imeli ustvarjalne delavnice.
Organizator: OŠ Stara Cerkev
 

Sv. Ana
21. april ob 15.00: Literarno 
glasbeni čarodeji
Kje: OŠ Sveta Ana, Kremberk 35
V sklopu prireditve bomo izvedli 
delavnice z literarno glasbenimi triki.
Organizator: OŠ Sveta Ana

Šentjanž v Rožu
21. april ob 10.00: Čezmejna 
literarna delavnica
Kje: k & k, Kulturni in komunikacijski 
center, Šentjanž v Rožu
Čezmejna literarna delavnica z 
letošnjim Prešernovim nagrajencem za 
življenjsko delo, pisateljem Tonetom 
Partljičem, ki med drugim piše tudi za 
otroke in mlade. Na že 21. čezmejni 
literarni delavnici sodelujejo 10-14 letni 
učenci novih srednjih šol iz Vetrinja 
in Borovelj iz avstrijske Koroške ter 
osnovne šole Poljane iz Ljubljane.
Organizator: Slovenska prosvetna zveza 
Celovec in Društvo slovenskih pisateljev 
v Avstriji
 

Šmartno ob Paki
21. april ob 17.00: Otroški pižama 
žur v knjižnici
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 69
Obvezna oprema, ki velja za vstopnico, 
je pižama oziroma spalna srajca. 
Preoblekli se bomo seveda v knjižnici, 
da ne bo komu nerodno. In kaj bomo 
delali? Pustite se presenetiti! Vsekakor 
bo to žur na krilih domišljije z veliko 
gibanja, ki ga bo vodila Darinka Bizjak.
Organizator: Knjižnica Šmartno ob Paki
 

21. april ob 19.00: Grajski pisar in 
ura kaligrafije
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 69
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Naravnost iz »svojega gradu« v Beli 
Krajini prihaja na obisk grajski 
pisar Miro Jakša, ki nas bo s svojim 
mojstrskim znanjem uvedel v osnove 
kaligrafije. Delavnico vodita Miro Jakša 
in Darinka Bizjak.
Organizator: Knjižnica Šmartno ob Paki
 

Šoštanj
5. april ob 18.30: Tatjana Krejan-
Košan: Cukini, pira, mak in pite
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta 
Lole Ribarja 6
Knjiga pripoveduje zgodbe o 
poznavanju rastlin, njihovem izvoru, 
pridelavi, pomenu in spoznavanju 
njihovih okusov skozi kuharijo. Cukin, 
zdrava pira in temna makova semena 
se lahko srečajo tudi v isti jedi in imajo 
marsikaj skupnega. Knjiga je nastala 
v sodelovanju s fotografom Tomom 
Jeseničnikom.
Organizator: Mestna knjižnica Šoštanj
 

14. april ob 17.00: Pravljična 
meditacija za otroke z Janjo in 
medvedkom Tapkom
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta 
Lole Ribarja 6
Sproščanje s pravljično meditacijo in 
tapkanjem, pri katerem se bodo otroci 
»polnili« s pozitivno in ustvarjalno 
energijo.
Organizator: Mestna knjižnica Šoštanj

19. april ob 18.30: Zakladi južne 
amerike:  Potepanje od Peruja do 
Argentine
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta 
Lole Ribarja 6
Urška Sotler bo predstavila dve 
potovanji v južno Ameriko. Videli 
bomo, kako izgleda spust s kolesom po 
najbolj nevarni cesti na svetu, spanje 
na najvišje ležečem jezeru na svetu, 
prelet nad znamenitimi risbami v 
Nazci, potepanje po najbolj suhi puščavi 
sveta, obiskali bomo skrajni jug južne 
Amerike, ter skočili še do tropskih 
slapov. Vse to in še mnogo več so 
Bolivija, Peru, Čile in Argentina.
Organizator: Mestna knjižnica Šoštanj
 

21. april ob 17.00: Ura pravljic
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta 
Lole Ribarja 6
Danes bo na pravljični uri prav 
posebna pravljica z naslovom Od kdaj 
so vrane na Menini planini in o vetru 
Potepinu, ki je nagajal lepi gozdni vili. 
Naučili se bomo oponašati zvok vetra, 
nevihte, dežja ter se malo poigrali. 
Pripovedovala bo Katarina Fužir (KUD 
Potovke).
Organizator: Mestna knjižnica Šoštanj
 

Trebnje
22. april ob 19.00: Življenjske 
zgodbe znanih in manj znanih
Kje: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 
ulica 11
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Literarni večer je namenjen zaposlenim 
OŠ Trebnje, ki so brali za bralno 
značko. Pripovedovali si bomo 
zgodbe, ki so se nas dotaknile ob 
branju priporočenih knjig z letošnjega 
seznama. Zgodbe nam potrjujejo, da 
je življenje sprejemanje in dajanje, 
poslušanje in pripovedovanje. 
Organizator: Osnovna šola Trebnje
 

Tržič
20. april ob 19.00: Literarno 
srečanje s pisateljem Goranom 
Vojnovičem
Kje: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 
Balos 4
V okviru projekta Noč knjige bomo v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič 
priredili srečanje s pisateljem Goranom 
Vojnovićem.
Organizator: Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja Tržič
 

20. april ob 20.30: Potopisno 
srečanje s popotnikom Silvestrom 
Novakom
Kje: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 
Balos 4
V okviru projekta Noč knjige bomo v 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič 
priredili potopisni večer St. Petersbourg 
v izvedbi Silvestra Novaka.
Organizator: Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja Tržič

Velenje
19. april ob 17.00: Ura pravljic v 
angleškem jeziku
Kje: Mestna knjižnica Velenje, Šaleška 21
Z igro in poslušanjem bomo spodbujali 
zgodnje učenje jezika. Pravljice bo 
pripovedovala Dona Pratnekar.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje
 

20. april ob 17.00: Pravljična joga
Kje: Mestna knjižnica Velenje, Šaleška 21
Pravljična joga je namenjena otrokom 
od 3. leta dalje. Ob poslušanju zgodbice 
bomo otroke popeljali v svet jogijskih 
položajev (asan). Postali bodo lahko 
hrabri junaki, pogumni levi, zviti 
krokodili, lahkotni vetrovi ali pa 
prikupni kraljeviči in princeske. Izvajata 
Nina Časl in Metka Pivk Srdič.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje
 

21. april ob 10.00: Gledališča 
predstava Skrinjica želja
Kje: Mestna knjižnica Velenje, Šaleška 21
Vabljeni na gledališko predstavo z 
naslovom Skrinjica želja. Kaj  pa je 
to »Skrinjica želja«? Krasno in igrivo 
nadomestilo za televizijo, računalnik, 
mobilni telefon… Dolgčas lahko 
preženemo le z lastno domišljijo in igro. 
Igra in poje Sten Vilar, Studio Anima.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje
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21. april ob 19.19: Japonska v 
poletni luči
Kje: Mestna knjižnica Velenje, Šaleška 21
Za Tomaža Hožiča bi lahko mirne duše 
rekli, da je »zaljubljen« v Japonsko. 
Tam je bil že večkrat in vedno znova ga 
prevzame.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje
 

Velike Lašče
20. april ob 10.00: Miniaturne 
knjige
Kje: Knjižnica Frana Levstika, 
Stritarjeva cesta 1
Šolarji bodo v rokodelski delavnici 
zavoda Parnas izdelovali miniaturne 
knjige in si ogledali razstavo različnih 
izdaj miniaturnih knjig  (za OŠ 
Primoža Trubarja po dogovoru).
Organizator: Knjižnica Frana Levstika in 
Zavod Parnas

Videm pri Ptuju
21. april ob 18.00: Od gline do 
knjige
Kje: Drvarnica - prostor KD Videm 
pri Ptuju (pod zdravstvenim domom, 
Videm 51)
18.00 Odprtje razstave izdelkov iz gline 
učencev OŠ Videm
19.00 Pravljična urica za mlade bralce
Organizator: Kulturno društvo Franceta 
Prešerna Videm pri Ptuju

Žiri
25. – 26. april: Noč v žirovski 
knjižnici
Kje: Osnovna šola Žiri, Jobstova c. 22
Noč ima svojo moč, knjiga pa prav 
tako...
Zlati bralci si boste posteljo postlali 
med knjižnimi policami šolske 
knjižnice. Družbo nam bo delal strip 
na sto in en način, med drugim pa 
bomo obiskali tudi Krajevno knjižnico 
Žiri, kjer nas čaka zanimiva ustvarjalna 
delavnica. 
Organizator: OŠ Žiri
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razstave, 

natecaji
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Dobrovnik/Dobronak
1. – 25. april: Razstava 
Andersenovih knjig in 
pravljičarjevega dela in življenja
Kje: DOŠ Dobrovnik - KÁI Dobronak, 
Dobrovnik 266/j
Organizator: DOŠ Dobrovnik - KÁI 
Dobronak

Celje
1. april – 1. maj ob 8.00-11.30: 
Knjigovanje
Kje: OŠ Frana Kranjca Celje, 
Hrašovčeva 1
Učenci od 1. do 5. r. bodo ustvarjali na 
temo Moj najljubši slovenski književni 
lik – v okviru natečaja, ki ga objavlja 
Društvo slovenskih pisateljev.
Organizator: Društvo slovenskih 
pisateljev

Ljubljana
21. april – 5. maj: Slovanski 
večer - retrospektiva prevajanja 
2005-2015
Kje: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2
Razstava prevodne dejavnosti na 
Oddelku za slavistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.
Organizator: Oddelek za slavistiko, 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Nova Gorica
18. april – 6. maj: Razstava: 10 let 
Goriških dnevov knjige
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Otvoritev razstave je načrtovana v 
ponedeljek, 18. 04. 2016, ob 12.45 uri, 
po svečani otvoritvi 10. (jubilejnih) 
Goriških dnevov knjige.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica

18. april – 6. maj: Razstava Branke 
Sulčič Sulli: 110 let Bohinjske 
proge
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 
Trg Edvarda Kardelja 4
Razstava bo na ogled v razstavnem 
prostoru na mladinskem oddelku.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica

Ravne na Koroškem
22. april – 13. maj: Razstava Češki 
kras, muzej češkega krasa, mesto 
Beroun, dirigent Václav Talich
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika, Na gradu 1
Razstava na poseben način odkriva 
nekatere nam doslej bolj ali manj skrite 
povezave Češke republike s Slovenijo.
Organizator: Koroška osrednja knjižnica 
dr. Franca Sušnika
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Šoštanj
1. – 30. april ob 10.00-18.00: 
Razstava: Pomembni Šoštanjčani
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta 
Lole Ribarja 6
Razstavo smo namenili štirim 
pomembnim Šoštanjčanom: Petru 
Musiju, ki je bil eden prvih učiteljev, 
ki je uvajal pouk v slovenskem jeziku 
in ustanovil prvo javno predčitalniško 
knjižnico na Šaleškem, Davorinu 
Ravljenu, novinarju in uredniku ter 
piscu več daljših povesti in Jožetu 
Lampretu, ki je bil partizanski 
duhovnik in član kulturniške skupine 
14. divizije.
Organizator: Mestna knjižnica Šoštanj

Trebnje
11. februar – 22. maj ob 10.00-
12.00 in 14.00-18.00: Joškin Šiljan 
Beleg zapisi babe Mileve
Kje: Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, Goliev trg 1
Razstava prepleta dela srbskega 
umetnika Joškina Šiljana z nauki, ki jih 
je iz onostranstva z njim delila babica 
Mileva. Dela za razstavo je izbral avtor 
v sodelovanju z Muzejem naivne in 
marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija. 
Postavitev pa je zasnovala Maruša 
Stupica, u.d.i.a. Joškin Šiljan je bil 
rojen 1953 v Pirotu v Srbiji kot Nebojša 
Stojković. Slikati je začel leta 1987.
Organizator: CIK Trebnje, enota Galerija 
likovnih samorastnikov Trebnje

Velenje
22. april – 31. maj: Svetlana 
Makarovič
Kje: Mestna knjižnica Velenje, Šaleška 21
Svetlana Makarovič. Velika umetnica. 
Izjemna pesnica. Avtorica večnih 
otroških slikanic. Ljubiteljica mačk. 
Vse to in še kaj več bo o tej ženski 
s pokončno držo skušala prikazati 
tokratna razstava. Avtorica razstave je 
Stanka Ledinek.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje

Naročila in informacije: 
Družina d. o. o., Krekov trg 1, Ljubljana

tel.: 01/360-28-28, www.druzina.si

O KNJIGI
Če želite stopiti na to pot, na široko 
odprite oči, globoko zajemite sapo 
in pozabite na hiter tempo sveta. Ste 
na poti, ki vas bo pripeljala v vasi-
co Sv. Irenej pri Arnoisu, kjer ljudje 
dobro in lepo živijo, kamor hrup in 
blazen tempo sveta ne prispe, kjer 
se ustavi čas in prebivalci lahko uži-
vajo v malih vsakdanjih radostih.

V to vasico prispe gospodična 
Prim, tridesetletna visoko izobraže-
na ženska, ki si želi pobegniti daleč 
stran od sarkastičnih nasmehov in 
zlonamernih pogledov, zato sprej-
me službo zasebne knjižničarke. 
Pravila in navade tega kraja ter po-
sebni in duhoviti prebivalci poma-
gajo gospodični Prim, da ponovno 
odkrije lepoto v malih stvareh.Pr
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Družina d. o

Natalia Sanmartin Fenollera je 
španska novinarka in se ukvarja s 
preiskovalnim gospodarskim no-
vinarstvom. To je njena prva knjiga.

»Očarljiva zgodba … 
Prebujenje gospodične 
Prim je odlično 
branje, ki presega 
klasične okvire.«

Svetovna 

uspešn
ica!
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13.30: Pravljična urica z lutkovno 
delavnico
Kje: OŠ Benedikt, Šolska ulica 2
Učenci od 1. do 3. razreda bodo 
sodelovali pri pravljični urici, izdelali 
preprosto ročno lutko in sceno ter 
zaigrali lutkovno predstavo.
Organizator: OŠ Benedikt

Bilje
19.00: Pravljični večer – na krilih 
pravljice na planet sanj
Kje: Knjižnica Bilje, Bilje 105
Popotnica otrokom, ko se odpravljajo na 
planet sanj, je pravljica. Prisluhnili bomo 
še eni iz letošnjega sklopa “Sporočila 
iz pravljične dežele”, ob njej prepevali, 
ustvarjali, sanjali … in tako zaključili 
letošnja pravljična srečanja, ki so se 
enkrat mesečno odvijala v naši knjižnici. 
Polni pravljičnih občutij se bomo podali 
domov – v svet sanj.
Organizator: Krajevna knjižnica Bilje in 
KTD Zarja Bilje

Bled
18.00: Nekoč na Bledu
Kje: OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled – 
šolska knjižnica, Seliška 3
Uvodna igra z literarnim večerom. 
Spoznavne igre in nastanitev. Ustvarjalne 
delavnice na temo Nekoč je bilo. Obisk 
knjižnice na Bledu. Skupinsko branje na 
zabaven način. Pstt, BEREM!!! Vsak 
tiho bere svojo knjigo, dokler ne zaspi. 
Jutranja čajanka ob jutranji zgodbi.
Organizator: OŠ Bled

Ajdovščina
20.00: Od pravljic do romanov
Kje: Knjigarna Zvonček, Tovarniška 
cesta 4c
O pomenu branja od prvih besed v 
slikanicah do mladinskih romanov bo 
govorila mladinska pisateljica Nataša 
Konc Lorenzutti. Prebrala bo tudi nekaj 
odlomkov iz svojih knjig.
Organizator: Založba Družina Ljubljana

Belo
18.00: Intervjuji 1986 – 2016
Kje: Belo 1, Medvode
“Intervjuji Marka Jenšterleta so 
nenavaden most med Slovenijo in 
Latinsko Ameriko, njenimi barvami, 
vonji in ikonami” zapiše Vesna Milek 
ob izidu knjige Intervjuji. Pogovorni 
večer z avtorjem knjige Intervjuji 1986 
– 2016, v katerem nam bo avtor skozi 
pogovore z velikim ustvarjalci Latinske 
Amerike približal magični kontinent, 
bo vodila mag. Mojca Planšak.
Organizator: Domačija Pr’ Lenart Belo

Benedikt
8.20-20.00: Noč knjige
Kje: OŠ Benedikt, Šolska ulica 2
Obravnavali bomo dve knjigi po izboru 
Amnesty International Slovenije. 
Devetošolci – prostovoljci bodo brali 
Moji odeji v 4. in 5. razredih, zvečer pa 
bodo ob svečkah brali knjigo Seedfolks 
in prespali v šoli.
Organizator: OŠ Benedikt

35
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Bohinjska Bistrica
18.00: Noč knjige
Kje: OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica, Savska 10
Srečanje z ilustratorjem Urošem Hrovatom. 
Delavnice. Poustvarjanje. Branje.
Organizator: OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica

Bovec
19.00: Začetek projekta Primorci 
beremo
Kje: Kulturni dom Bovec – mala 
dvorana, Ledine 3
Letošnja gosta že 10. prireditve po vrsti 
bosta MilanKučan in avtor knjige o 
njem, Božo Repe. Omenjena knjiga je na 
letošnjem seznamu Primorci beremo.
Organizator: Knjižnica Bovec

Brežice
10.30: Predstavitev knjige 
Kavbojski klobuk Zale Resnik 
Poljašević
Kje: Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 12b
Med pogovorom z avtorico dela 
Kavbojski klobuk bomo spoznali 
zgodbo, ki pripoveduje o doživljanju 
deklice Lucy, ki se mora v občutljivem 
obdobju odraščanja preseliti iz 
domačega okolja v zanjo povsem novi 
svet, o prijateljstvu, navezanosti na 
konja Mistrala, prvih ljubezenskih 
težavah ...
Organizator: Knjižnica Brežice

Celje
10.00: Lutkovna predstava: 
Pravljice o živalih
Kje: Antika knjigarna in antikvariat d. 
o. o. Celje, Kocbekova ulica 6
Lutkovna predstava za otroke Društva 
za medkulturno sodelovanje Gallus, 
skupina Smolički Slovenija (slovenko-
češka produkcija).
Organizator: Antika knigarna in 
antikvariat d. o. o. Celje

18.00-21.00: Večer branja
Kje: IV. osnovna šola Celje, Dečkova 60
Branje odlomka Romeo in Julije. 
Učencem 1. triade bomo predstavili 
slikanico Sen kresne noči. Učenci 1. in 2. 
razreda bodo izdelovali knjižne kazalke. 
3. in 4. razred bo izdelal knjižni krog. 
Učenci 2. triade bodo spoznali Hamleta 
v stripu. Na temo biti ali ne biti pa bodo 
izdelali strip. Učenci 3. triade bodo 
izvedli delavnico »Shakespeare: Henrik 
V. - parametri junaštva«.
Organizator: IV. osnovna šola Celje

20.00: Literarni glasbeni večer 
“Zvok, besede, slika zvoka”
Kje: Antika knjigarna in antikvariat
d. o. o. Celje, Kocbekova ulica 6
Avtorska glasba in multivizija na temo 
knjige “Naročje spirale”, avtorice Slavice 
Tesovnik. Izvajalca bosta pesnica, 
slikarka in glasbenica Slavica Tesovnik 
in glasbenik Lado Jakša.
Organizator: Antika d. o. o. Celje
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Cerklje na Gorenjskem
18.00: Hvalnica Zemlji
Kje: Borštnikova hiša, Trg Davorina 
Jenka 12
Ob poeziji in kratki prozi bomo stopili 
na pot povezovanja med krošnjami kot 
uporabnik svojega okolja v sozvočju z 
naravo zavedajoč se, da smo vse, kar 
imamo, dobili od matere Zemlje, in 
prav je, da smo ji za njen dar vsak dan 
znova hvaležni in spoštljivi.
Organizator: Kulturni klub Liberius 
Cerklje

Cerknica
10.00: Noč knjige z Andrejem 
Rozmanom Rozo
Kje: Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica, Partizanska cesta 22
Noč knjige bo zaznamoval literarno-
gledališki nastop Andreja Rozmana 
Roze. Dramatizirane pesmi iz različnih 
obdobij avtor prepleta z improvizacijami 
in poskrbi, da je vsak nastop samosvoj 
dogodek.
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica

Cerkvenjak
20.00: Noč s knjigo
Kje: OŠ Cerkvenjak – PŠ Vitomarci, 
Cerkvenjak 24
Bralne prireditve se bodo udeležili 
učenci 4. in 6. razreda OŠ Cerkvenjak 
- Vitomarci in PŠ Vitomarci. Ta večer 
bomo brali, se sproščali ob jogi, risali 

priljubljene književne junake in se 
odpravili na kratek pohod z lučkami. 
Učenci devetega razreda bodo prebirali 
knjigo Rose Parks, Avtobus.
Organizator: OŠ Cerkvenjak - Vitomarci

Črnomelj
11.00-10.00: Košček zgodbe, 
prosim ...
Kje: OŠ Milke Šobar - Nataše 
Črnomelj, Kurirska steza 8
Ob tem dogodku smo k nam povabili 
učence iz prijateljske šole v Karlovcu. 
Obiskali bomo Župančičevo rojstno 
hišo na Vinici (11.00-12.00), izvedli 
delavnico “story jumper” (16.30-17.30), 
sodelovali z gledališko predstavo Kdo 
je napravil Vidku srajčico v Splošni 
knjižnici Črnomelj (18.00) in se 
pogovarjali o zgodbah s plesalcem 
Jernejem Kozanom (20.00). Skupina 
učencev bo prenočila na šoli. V petek, 
22. aprila 2016 ob 10.00 bomo izvedli 
tudi zaključno prireditev projekta Branje 
ne pozna meja.
Organizator: OŠ Milke Šobar - Nataše 
Črnomelj

18.00: Otvoritev razstave 
klekljanih izdelkov
Kje: Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona 
Župančiča 7
Otvoritev razstave klekljanih izdelkov, 
ki do nastali na Delavnici ročnih del – 
klekljanje v Krajevni knjižnici Semič
Organizator: Knjižnica Črnomelj - 
Krajevna knjižnica Semič
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19.00: Pogovorni večer s 
pisateljico Ivano Vatovec
Kje: Knjižnica Črnomelj, Otona 
Župančiča 7
Predstavitev romana Ivane 
Vatovec »Kjer šelestijo breze«, ki je 
avtobiografska izpoved. Roman govori 
o jugoslovanskih povojnih ekonomskih 
emigrantih ter o Slovencih, ki so leta 
1946 odšli v Vojvodino na posestva 
izgnanih Nemcev.
Organizator: Knjižnica Črnomelj

19.00: Večer poezije
Kje: Srednja šola Črnomelj, Kidričeva 
18a
Prva Noč knjige na Srednji šoli Črnomelj 
– upamo, da postane tudi tradicionalna. 
Na prireditvi bodo dijaki interpretativno 
brali pesmi v štirih jezikih, ki se jih 
(lahko) učijo na šoli – v slovenščini, 
angleščini, nemščini in španščini. 
Program bodo popestrili glasbeniki.
Organizator: Srednja šola Črnomelj

Dob
Zvečer: Luč v zapornikovem oknu
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
Zavod za prestajanje kazni zapora 
Dob se projektu širjenja branja in 
bralne kulture pridružuje tako, da 
bo v noči iz 22. na 23. april v celicah 
luč ostala prižgana pozno v noč. S 
tem bo zaprtim osebam omogočeno 
individualno branje in simbolno 
poudarjen pomen knjige za vse!
Organizator: ZPKZ Dob

Dobova
18.00: 2. Noč branja
Kje: Osnovna šola Dobova, Kapelska 
cesta 25
Na OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
bomo ob mednarodnem dnevu knjige 
dodali svoj kamenček v mozaik knjižnega 
sveta z že 2. Nočjo branja. Z različnimi 
aktivnostmi se bomo posvetili knjigi 
in jo primerjali s filmsko upodobitvijo. 
Z mislijo na knjižne junake v filmski 
preobleki bomo zaspali v šoli.
Organizator: OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova

Dobrovnik/Dobronak
18.00-24.00: Večer s knjigo
Kje: DOŠ Dobrovnik - KÁI Dobronak, 
Dobrovnik 266/j
18.00: uganke in reševanje križank 
(iskanje informacij po leksikonih, 
slovarjih ...)
19.00: branje poezije v različnih jezikih
20.00: branje odlomkov iz najbolj 
priljubljenih knjig
21.00: pismo priljubljenemu knjižnemu 
junaku
22.00: beremo napisana pisma
23.00: tiho branje
Organizator: DOŠ Dobrovnik - KÁI 
Dobronak

Dol pri Hrastniku
18.00: Naj zmaji zaživijo
Kje: Trg borcev NOB 12
Za sedmimi gorami in sedmimi vodami 
leži bukvarna Zmajeva luknja, kjer 
poleg knjig živi tudi prav posebni zmaj. 
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V bukvarni bomo na Noč knjige skupaj 
z najmlajšimi prebrali posebno pravljico 
o zmaju, nato pa ustvarjali strašne (in 
malo manj strašne) zmaje. Vabljeni 
otroci od prvega do šestega razreda 
osnovne šole.
Organizator: Zmajeva luknja Hrastnik

Dolenjske Toplice
22. april ob 19.00: Topliška noč 
knjige
Kje: Dolenjske Toplice - Kulturno 
- kongresni center - Zdravilišče - 
Auerspergerjeva hiša - Gregorčeva 
hiša - Ulica maksa Henigmana - hiša 
Marijana Tršarja - Invalidski dom - 
Sitarjeva galerija - Konvalinkova hiša - 
Župančičeva hiša - Krajevna knjižnica
Prva izvedba Noči knjige v Dolenjskih 
Toplicah v okviru projekta Rastoča 
knjiga. Začetek pred Kulturno-
kongresnim centrom, zaključek pa bo 
v Krajevni knjižnici Dolenjske Toplice, 
kjer bo čajanka. Razstava na poseben 
način odkriva nekatere nam doslej 
bolj ali manj skrite povezave Češke 
republike s Slovenijo. Odprtju razstave 
bo sledil literarni večer s češko pesnico, 
prozaistko in prevajalko Lenko Kuhar 
Daňhelovo in Petrom Kuharjem, 
slavistom, časnikarjem, prevajalcem in 
urednikom. Razstava bo na ogled do 
petka, 13. maja 2016.
Organizator: OŠ Dolenjske Toplice in 
Krajevna knjižnica Dol. Toplice

Domžale
8.00-19.00: Ob svetovnem dnevu 
knjige
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4
V petek, 22. aprila v Knjižnici Domžale 
pripravljamo: Bukvarno (od 8.00 do 
19.00), Anketo (od 8.00 do 19.00) in Križ 
kraž - knjižno uganko (od 8.00 do 19.00).
Organizator: Knjižnica Domžale

17.00: Gibalna igralnica
Kje: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4
Organizator: Knjižnica Domžale

10.15: Beremo mlajšim
Kje: OŠ Venclja Perka Domžale, 
Ljubljanska 58a
Učenci predmetne stopnje bodo brali 
učencem na razredni stopnji.
Organizator: OŠ Venclja Perka Domžale

Gornja Radgona
18.00: Romeo in Julija danes
Kje: Javni zavod Knjižnica Gornja 
Radgona, Trg svobode 4
Kdo izmed nas ne pozna ljubezenske 
zgodbe “Romeo in Julija”? Na čarobno 
noč bomo v sproščenem vzdušju naše 
knjižnice prebirali odlomke te prečudovite 
zgodbe. Zgodbo bomo umestili v sedanji 
čas, poiskali podobne zgodbe sodobnega 
časa ter razmišljali o ljubezni v knjigi, 
zdaj in tukaj. Naj bo letošnja Noč knjige 
čarobna kot je čarobna ljubezen.
Organizator: Knjižnica Gornja Radgona
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Grosuplje
18.00: Kajti beseda, to je treba 
vedeti, je živo bitje.
Kje: Mestna Knjižnica Grosuplje, 
Adamičeva 15
Prijazno vabljeni na pogovorni večer 
z dr. Matejem Metercem in otvoritev 
razstave ter razglasitev zmagovalcev 
fotografskega natečaja.
Organizator: JSKD RS OI Ivančnna 
Gorica, ZKD Grosuplje in Zavod 
Drevored

Ig
Zvečer: Luč v zapornikovem oknu
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig 
se projektu širjenja branja in bralne 
kulture pridružuje tako, da bo v noči 
iz 22. na 23. april v celicah luč ostala 
prižgana pozno v noč. S tem bo zaprtim 
osebam omogočeno individualno branje 
in simbolno poudarjen pomen knjige 
za vse!
Organizator: ZPKZ  Ig

Iga vas
18.23-20.30: Pravljične poti za 
stoletnimi vrati
Kje: PŠ Iga vas, Iga vas 1
Za stoletnimi vrati se bo odstrl svet 
davnih pravljičnih poti. Vabljeni učenci 
podružnične šole iz Iga vasi.
Organizator: OŠ heroja Janeza Hribarja 
Stari trg pri Ložu

Izola
17.00: Srečanje bralnega kluba 
Kira knjiga
Kje: Mestna knjižnica Izola - 
Biblioteca civca di Isola, Ulica 
Osvobodilne fronte 15
V srečanju se bomo pogovarjali o 
romanu Draga Jančarja To noč sem 
jo videl. Posebni gost srečanja bo 
prevajalec Kari Klemelä, ki je to 
delo, poleg kopice drugih, prevedel 
v finščino. Z nami bo poklepetal o 
romanu in delil svoje izkušnje ob 
prevajanju, doživljanju zgodbe. Zato 
si za srečanje ne pozabite pripraviti 
kakega vprašanja tudi za našega gosta ... 
Srečanje je odprto za širšo javnost.
Organizator: Mestna knjižnica Izola - 
Biblioteca civca di Isola

19.00: Predstavitev dvojezične 
pesniške antologije in inavguracija 
projekta »Primorci beremo 2016«
Kje: Mestna knjižnica Izola - 
Biblioteca civca di Isola, Ulica 
Osvobodilne fronte 15
V Noči knjige Mestna knjižnica 
Izola vabi na predstavitev antologije 
dvojezične poezije Poezija – bla, bla, 
bla od A do ...? / Poesia – bla, bla, bla 
dalla A alla ...?, Za 2000 evrov sodobne 
slovenske poezije / Per 2000 euro di 
poesia Slovena contemporanea, ki jo je 
uredila, prevedla in izbrala slovenska 
književnica, urednica in prevajalka 
Jolka Milič.
Organizator: Mestna knjižnica Izola - 
Biblioteca civca di Isola



  22. 4. 2016

40 41

  22. 4. 2016  22. 4. 2016

Jesenice
19.30: Predstavitev knjige Eda 
Torkarja Srečne frizerke
Kje: Občinska knjižnica Jesenice, Trg 
Toneta Čufarja 4
Jeseniški pisatelj Edo Torkar z novo 
knjigo Srečne frizerke prekinja svoj daljši 
pisateljski odmor. V knjigi so zbrane 
kratke zgodbe, v katerih se junaki 
ukvarjajo z malimi, vsakdanjimi stvarmi 
in v njih iščejo srečo. Več o tem nam bo 
na predstavitvi knjige povedal avtor.
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice

Kidričevo
16.00: Noč branja
Kje: OŠ Kidričevo, Kajuhova 10
Na OŠ Kidričevo bomo 22. 4. 
organizirali prireditev z naslovom Noč 
branja. K sodelovanju smo povabili 
učence 2. triade. V popoldanskem času 
bodo potekale številne delavnice, proti 
večeru pa nas bo obiskala knjižničarka 
in pravljičarka Liljana Klemenčič iz 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Pred 
spanjem bodo učenci še sami brali in se 
pogovarjali o svojih najljubših knjigah.
Organizator: OŠ Kidričevo

Knežak
19.00: Noč knjige
Kje: OŠ Toneta Tomšiča Knežak, 
Knežak 147a
V petek, 22. 4. 2016, bo na naši šoli 
potekal bralni kamp. Cilj srečanja je 
predstaviti branje tudi kot zabavo. 

Učenci od 2. do 9. razreda se bodo 
zbrali v telovadnici šole. Da bo dogodek 
zanimiv, bomo organizirali razne 
dejavnosti: iskanje skritega zaklada, 
branje, recitacije, uprizoritve dogodkov 
prebranih knjig, igranje družabnih 
iger… in na koncu zaslužen nočni 
počitek v telovadnici šole.
Organizator: OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Kočevje
19.00: Noč knjige – biti ali ne biti 
... človek?
Kje: OŠ Ob Rinži, Šolska knjižnica, 
Cesta v Mestni log 39
Brali, pogovarjali in ustvarjali bomo na 
temo strpnosti. V ospredju bodo pravljice 
in zgodbe o drugačnih, o beguncih. Na 
to temo bomo tudi ustvarjali.
Organizator: OŠ ob Rinži Kočevje

20.00: Noč knjige
Kje: OŠ Zbora odposlancev, TZO 28
Brali bomo odlomke iz najljubših knjig in 
se pogovarjali, kaj vse nam dajo knjige.
Organizator: OŠ Zbora odposlancev

Koper
10.30-11.30: Kratka zgodba 
in pogovor o zabavnih 
pustolovščinah življenja 
(prireditev za otroke)
Kje: Knjigarna Libris, Prešernov trg 9
V petek, 22. aprila, med 10.30 in 11.30 
se bo z otroki zabaval Boštjan Gorenc 
Pižama.
Organizator: Libris d.o.o.
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17.00: Pravljice iz vodnjaka 
(prireditev za otroke)
Kje: Knjigarna Libris, Prešernov trg 9
Pravljične ustvarjalnice z recikliranimi 
predmeti pod vodstvom Lare Marconi.
Organizator: Libris d.o.o. v sodelovanju z 
JSKD OI Koper

18.00: Swap je top
Kje: Središče Rotunda, Destradijev 
trg 11
Izmenjava knjig na večeru za ženske 
z izmenjevalnico oblačil, modnih 
dodatkov in idej
Organizator: Središče Rotunda v 
sodelovanju z Libris d.o.o.

19.00-9.00: Ad usum delphini: za 
Delfina
Kje: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper, Verdijeva 2
Že četrto leto zapored se bo na 
Oddelku za mlade bralce odvijala 
Noč v knjižnici. Tokrat posvečena 
delfinom v slovenskem morju ter 
delfinom v literaturi in umetnosti. Za 
naše “delfinčke” smo pripravili pester 
program namenjen učencem prve triade.
Organizator: Osrednja knjižnica Srečka 
Vilharja Koper

21.00: Knjižni after party
Kje: Knjigarna Libris, Prešernov trg 9
Knjižni after party z glasbenim gostom 
Dragom Mislejem Mefom.
Organizator: Libris d.o.o.

Kranj
10.00: Pravljično drevo
Kje: OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ 
Center, Komenskega 2 (šolski vrt)
Drugošolci bodo pod krošnjo drevesa 
prisluhnili pravljici ter drevo pravljično 
odeli – v pisana oblačila pravljičnih 
bitij in podob. Morda se zgodi še 
kakšen čudež?
Organizator: OŠ Simona Jenka Kranj - 
PŠ Center

15.00: Ura pravljic
Kje: OŠ Franceta Prešerna Kidričeva 49
Pika Nogavička in Peter Klepec 
pripovedujeta najmlajšim pravljice in 
zgodbe iz njunega “življenja”.
Organizator: OŠ Franceta Prešerna Kranj

16.30-21.00: S poezijo in filmom 
v noč
Kje: OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49
16.30 Nagrajeni filmi 
Šola Staneta Žagarja bo našim učencem 
predstavila kratke filme, ki so jih 
posneli in so bili nagrajeni. Njihova 
mentorica je Jana Kovač. 
18. 00 Poezija učencev in gostov
V nadaljevanju se bodo predstavili 
učenci naše šole z branjem svoje poezije. 
Pesmi bodo brali tudi učitelji.
19.30 Čaj ob dobri knjigi (načrtujemo 
dolgo branje)
Organizator: OŠ Franceta Prešerna Kranj
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18.00: Tri čarobne noči: 
pravljičarnica
Kje: OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ 
Center, Komenskega 2
Ko bo učilnico počasi zagrinjala tema, 
bomo drugošolci sanjali in sanjarili, 
lenuharili in počivali ter predli 
pravljični čas. Vmes bomo skozi okno 
šteli zvezde in napredli ravno prav 
pravljične štrene za … dolge, mehke, 
pisane, nežne… in čisto naše pravljice.
Organizator: OŠ Simona Jenka Kranj - 
PŠ Center

18.00: Šopek za pravljico
Kje: OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica 
XXXI. divizije 7a
Pod zvezdnato-nočno odejo, oviti v 
pravljično prejo, bomo s pravljičnimi 
junaki potovali v nekoč pred davnimi 
časi. Z odkrivanjem starih modrosti si 
bomo spletli šopek radosti ...
Organizator: Osnovna šola Simona Jenka 
Kranj

18.00: Strip - tudi z malo 
besedami se veliko pove
Kje: OŠ Matije Čopa Kranj, Tuga 
Vidmarja 1
1. Osnove stripovskega ustvarjanja (g. 
Andrej Štular)
2. Delavnica - naredimo strip
3. Pečemo piškote - stripovski junaki
4. Plakat o striparjih
5. Kviz - ali poznam književne junake 
stripa?
Organizator: OŠ Matije Čopa Kranj

Krško
20.00: Boris A. Novak - pogovor
Kje: Valvasorjeva knjižnica, Cesta 
krških žrtev 26
Literarni večer s pesnikom, 
dramatikom, esejistom, prevajalcem in 
še kaj, Borisom A. Novakom.
Organizator: Valvasorjeva knjižnica Krško

Laško
20.00-23.00: Obisk učencev OŠ 
Primoža Trubarja Laško
Kje: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4
Z učenci višje stopnje OŠ Primoža 
Trubarja Laško bomo preživeli 
vznemirljiv večer: prebirali bomo 
odlomke izbranih knjig, prisluhnili 
zgodbam o Shakespearu (ob 400-letnici 
njegovega rojstva), spoznali delo čisto 
pravega radijskega moderatorja in ...
Organizator: Knjižnica Laško

Lenart
18.30: Slavimo s knjigo
Kje: Knjižnica Lenart, Nikova ulica 9
Klavdija Hladin, vizažistka, nam bo 
v lepotilnem kotičku pričarala Tisoč 
in eno noč – poslikava s kano in 
bleščicami. Ob 19.00 bo sledil pogovor 
s priznano pesnico in prevajalko Eriko 
Vouk, prebiranje pesmi domačinke Nike 
Jankovič (Darinka Čobec), predstavitev 
mlade pesnice Nuše Ilovar ob glasbeni 
spremljavi in slovesna podelitev Bralne 
značke za odrasle 2015/2016.
Organizator: Knjižnica Lenart
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Lendava
18.00: Noč knjige v Knjižnici 
Lendava – Könyvtár Lendva
Kje: Knjižnica Lendava - Könyvtár 
Lendva, Glavna ulica 12
Predstavitev knjig Valterja Reščiča 
Potovanje na fronto, Doris Kovač Ko joče 
še nebo in Veronike in Uroša Plantana 
Starodavna umetnost zdravljenja 
tradicionalne evropske medicine. 
Predstavili se bodo mladi domači 
pesniki in recitatorji. Videli bomo 
odlomke iz gledaliških iger gledališke 
skupine Egy&Más Vándorszínház. Za 
glasbeno popestritev bo poskrbel Andi 
Sobočan z igro na cimbale.
Organizator: Knjižnica Lendava - 
Könyvtár Lendva

Lesično
18.00: Noč branja
Kje: OŠ Lesično, Lesično 5b
Srečanje s pisateljem Tonetom 
Partljičem ob zaključku bralne značke. 
Kulturni program, bralne dejavnosti in 
delavnice za učence OŠ Lesično pod 
vodstvom učiteljev mentorjev.
Organizator: OŠ Lesično

Litija
16.00: Noč med knjižnimi 
policami ali Branje za sanje
Kje: OŠ Litija, Mire Pregljeve 3
Ob 16. uri bomo začeli z 
ustvarjalnicami, ob 18. uri nadaljevali s 
pripravo hrane in večerjo, po 20. uri pa 
bodo na vrsti različne aktivnosti, kot so 
družabno iskrenje, filmska matineja in 

branje naj odlomkov. Ob polnoči bomo 
odšli na obisk k šolskim duhcem, potem 
pa se bomo počasi skušali odpraviti spat. 
Zjutraj nas čaka jutranja toaleta, zajtrk in 
vrednotenje projekta. Presenečenja bodo.
Organizator: OŠ Litija

19.00: Zaključek bralne značke za 
odrasle »Srčni bralec«
Kje: Knjižnica Litija, Parmova 9
Od dneva splošnih knjižnic v novembru 
so bralci brali po priporočilnem seznamu, 
poezijo in prozo slovenskih avtorjev. 
Na voljo je bilo 12 pesniških zbirk in 49 
leposlovnih del. Ob zaključku branja se 
bodo bralci srečali z gostjo, pisateljico in 
literarno kritičarko Tino Vrščaj.
Organizator: Knjižnica Litija

Ljubljana
8.30: Srečanje z Uršo Krempl
Kje: OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1
Urša Krempl se bo predstavila našim 
prvošolcem, ki zelo radi posegajo po 
njenih knjigah. Najbolj so navdušeni 
nad njenimi slikopisi. Slišali bodo 
kakšno njeno zgodbo in poklepetali z 
njo o njenem delu.
Organizator: OŠ Mirana Jarca Ljubljana

13.00: Potovanje malo drugače
Kje: OŠ Zadobrova, Zadobrovška 35
Učenci bodo potovali po knjižnici in po 
želji obiskali različne dejavnosti, ki bodo 
primerne tako za mlajše kot tudi starejše 
učence. Druženje bomo zaključili s 
pogovorom ob čaju in piškotih.
Organizator: OŠ Zadobrova
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15.00: Literarno ustvarjanje v 
tretjem življenjskem obdobju
Kje: Poljanska cesta 6, dvorana v 
pritličju levo
Sogovorniki na okrogli mizi bodo v 
pogovoru predstavili svoje izkušnje 
in poglede na literarno ustvarjanje 
v tretjem življenjskem obdobju. 
Spregovorili bodo o svobodi učenja in 
ustvarjanja, ki jo omogoča obdobje po 
upokojitvi. Na okrogli mizi sodelujejo 
mentorji in študenti, literarni ustvarjalci 
Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Organizator: Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje

16.00: Slon na drevesu, 
predstavitev slikanice in 
ustvarjalna delavnica
Kje: Knjigarna Zvezdica Zaspanka, 
Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov 
trg 2
Maša Ogrizek bo predstavila slikanico 
Slon na drevesu, sledila bo ustvarjalna 
delavnica za otroke “Gnezdo za slona”, 
primerna za otroke od tretjega leta dalje.
Organizator: Lutkovno gledališče 
Ljubljana

16.00: Noč knjige: Mestna 
knjižnica Ljubljana s kulturnim 
programom in bibliobusom na 
Prešernovem trgu v Ljubljani
Kje: Prešernov trg
Na Prešernovem trgu za vas 
pripravljamo poseben kulturni program, 
ogledali pa si boste lahko tudi našo 
Potujočo knjižnico. Možen bo tudi 
brezplačen vpis v knjižnico.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

16.00: Jana Maja Valentinčič: 
Vesela ABeCeda, ustvarjalna 
delavnica za otroke
Kje: Prešernov trg
Vsaka črka je lahko zgodba zase. 
Z barvastim papirjem, lepilom in 
škarjicami bomo v novo zgodbo oživeli 
svoje najljubše črke ali pa iz njih sestavili 
lepo besedo, svoje ime, izrek, pozdrav.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

16.00: Založba KUD Sodobnost 
International: Naša mala 
knjižnica
Kje: Prešernov trg
Predstavitev mednarodnega projekta 
Naša mala knjižnica za spodbujanje 
branja in hkrati spodbujanje prevajanja 
del naših avtorjev v tuje jezike. 
Spregovorili bomo z vodjo programa 
Anjo Keber in z mladinsko pisateljico 
Jano Bauer.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

16.40: Andrej Rozman Roza: 
Kako ukrotiti zmaja
Kje: Prešernov trg
V popoldnevu pred Nočjo knjige bo v 
navezavi na svetega Jurija in njegovo 
borbo z zlom avtor predstavil nekaj 
svojih pesmi: Pesem o Svetem Juriju v 
boju z zmajem na oltarni sliki Hansa 
Georga Geigra von Geigerfelda 
ter nekatere svoje predelave starih 
slovenskih literarnih tem, kot so Lepa 
Vida, Hlapec Jernej in Mejnik ter par 
pesmi o nestrpnosti do drugačnih, kot 
sta Intronacionala in Mleko.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana
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17.00: Kaj pravijo naše pravljice 
o otrocih: pravljice za starše in 
ostale odrasle – Tatjana Mavrič
Kje: Knjižnica Šiška, Trg komandanta 
Staneta 8
Neki bogat trgovec je imel tri hčere, 
najmlajša mu je bila najljubša, kot je 
navada v družinah, ki imajo več otrok 
... Na Noč knjige vabimo starše, otroke, 
prav tako pa vse druge obiskovalce v 
knjižnico na pravljico. Udeležite se 
pripovedovalskega večera slovenskih 
ljudskih pravljic o otrocih.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

17.00: Slovenski dnevi knjige - 
Okrogla miza o tabu temah v 
slikaniški literaturi
Kje: Slovenski dnevi knjige, Mestni trg
Dr. Dragica Haramija, strokovnjakinja 
na področju mladinske književnosti, in 
avtorici Lela. B. Njatin, ki v slikanici 
Zakaj je babica jezna opozori na eno 
od zamolčanih bolezni, demenco, ter 
Nina Kokelj, ki v slikanici Deček na 
belem oblaku spregovori o tabuju smrti 
v slikanici, bodo s Carmen L. Oven 
spregovorile o tabujskih temah zadnjih 
let v slikaniški produkciji.
Gostje: Lea B. Njatin, Nina Kokelj, dr. 
Dragica Haramija
Pogovor vodi: Carmen L. Oven
Organizator: Društvo slovenskih pisateljev

17.00: Izmenjevalnica knjig
Kje: Belokranjska 6, Savsko naselje
Društvo kulturologov_inj Kult.co 
na noč knjige ponovno organizira 
izmenjevalnico knjig. Tam lahko svoje 
že prebrane knjige zamenjate za tiste, ki 

bi jih še želeli prebrati. Izbirate lahko 
med tistimi, ki jih bodo na dogodek 
prinesli drugi in pa tistimi, ki so nam 
jih prijazno odstopile knjižnice in 
antikvariati. Dogodek bo potekal v 
prijetnem ambientu Knjižnice reči v 
Savskem naselju.
Organizator: Kult.co Ljubljana

17.00: Pod odejo
Kje: Družinski center Mala ulica, 
Prečna 7
Temni gozdiček na Mali ulici bo 
razsvetlila ultravijolična svetloba. Nad 
krošnjami dreves bodo zasvetile prve 
neonske zvezde, čez nebo se bo sprehodil 
zvezdni utrinek in pozdravil nas bo 
zaspani mesec... prava idila. Samo še 
zlezemo pod odejo, prižgemo baterijske 
svetilke in prisluhnimo pravljici o 
čarovnici.
Organizator: Javni zavod Mala ulica

17.15: Jana Bauer: Kviz iz Hude 
hoste
Kje: Knjigarna Zvezdica zaspanka, 
Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Krekov trg 2
Predstavitev in branje Groznovilce iz 
Hude hoste ter kviz iz Hude hoste z 
nagradami.
Organizator: Lutkovno gledališče Ljubljana

17.15: Jerca Cvetko: Kamišibaj 
program za otroke
Kje: Prešernov trg
Kamišibaj gledališče je pripovedovanje 
ob slikah na malem odru. Prihaja z 
Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj 
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pa gledališče. Priznana ustvarjalka bo 
izvedla dve predstavi v kamišibaj tehniki: 
Podkovana žaba in Ovčka Olga.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

17.30: Kaj bi si Shakespeare mislil 
o nas?
Kje: Drama Kavarna, Erjavčeva 1
Filozofski pogovor o Shakespearju: dr. 
Mladen Dolar in dr. Gregor Moder 
Vstopnice dobite pri blagajni Drame 
(stanejo 2 €, za člane Drama Kluba so 
brezplačne).
Organizator: SNG Drama Ljubljana

17.00: Noč knjige v Mali ulici
Kje: Družinski center Mala ulica, 
Prečna 7
 Pod odejo z Ino Fakin (17.00), 
Odkrivajmo skrivnosti Ljubljane z 
avtoricama knjige Ljubljana zeleno 
mesto (18.00) in  Pejmo na branje za 
lepše sanje (za šolarje od 2. dp 5. razreda 
od 19.00 do jutra!)
Organizator: Javni zavod Mala ulica

18.00: »Spoznajte Ariola!«, branje 
v živo in delavnica animiranega 
stripa
Kje: Knjigarna Zvezdica zaspanka, 
Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Krekov trg 2
Na predstavitvi bodo igralci Ajda 
Toman, Jan Bučar in Rok Kunaver 
prebrali nekaj zgodb iz stripov Ariol 
in premierno predstavili interpretacijo  
napeva o Gromskem konju. Sledila bo 

delavnica animiranega stripa. Nadvse 
vljudno torej povabljena otročad in 
adolescentska populacija v petek v 
Zvezdico Zaspanko! Predhodne prijave 
niso potrebne, kakor tudi ne diploma iz 
animacijskih tehnik.
Organizator: Lutkovno gledališče 
Ljubljana

18.00: Noč odprtih vrat - Inštitut 
TFF 12 za humor v literaturi
Kje: Gotska ulica 7, Šiška
Inštitut TFF 12 za humor v literaturi 
za eno noč odpira svoja vrata vsem 
obiskovalcem in mimoidočim. 
Dogodek se bo pričel s predavanjem na 
temo povezave stand-up komedije in 
literature, sledila bo kratka predstavitev 
prevajalskega dela Inštituta, do jutranjih 
ur pa bo potekal prost, a neprekinjen 
bralni večer.
Organizator: Literarno-umetniško 
društvo TFF 12

18.00: Odkrivajmo skrivnosti 
Ljubljane, zelene prestolnice 
Evrope 2016
Kje: Družinski center Mala Ulica, 
Prečna 7
Avtorici knjige Ljubljana, zeleno mesto 
sta veliki poznavalki mesta in njegovih 
skrivnosti. Otrokom in njihovim 
staršem bosta zaupali, kaj vse skriva 
zeleno mesto v svojih prelepih hišah, 
trgih in parkih. Kje stanujeta Krpan in 
njegova kobilica? Kje je povodni mož 
ugrabil Urško? 
Organizator: Javni zavod Mala ulica
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18.00: KUD Impromobile
Kje: Prešernov trg
Kud Impromobile je skupina mladih 
ustvarjalcev, ki jih zanima improvizacija 
v vseh svojih pojavnih oblikah. 
Nastopajo: Kristjan Kolar, Žan Sterle, 
Katja Brezovar, Maša Barle, David 
Kristan, Nika Lakovič in Urban Kavčič.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

18.00: Ustvarjamo za Dan Zemlje 
in Noč knjige
Kje: Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1
S servietno tehniko (decoupage) boste 
lahko okrasili cvetlične lončke, kamor 
boste nato posadili sadike zelišč. 
Okrasili boste tudi steklene kozarce, ki 
bodo služili kot male prenosne svetilke, 
saj bomo v njih na koncu prižgali čajne 
svečke – in ob njih morda tudi brali. Za 
otroke, odrasle in družine.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

18.00: Impro komedija: 
Shakespeare gre naprej
Kje: Knjižnica Otona Župančiča, 
Kersnikova 2
Ob 400-letnici smrti Shakespeareja 
se trije prijatelji dobijo na njegovem 
grobu, odločeni, da nadaljujejo, kjer je 
Shakespeare zaključil. Kakšne dileme 
bi imeli njegovi junaki danes, kako bi 
živeli, ljubili, sovražili ... Na odru: Vid 
Sodnik, Rok Bohinc in Tomaž Lapajne 
Dekleva; glasba v živo: Andraž Gartner.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

18.00: Knjižnica na pločniku
Kje: Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 
cesta 47a
Za Noč knjige vam podarimo knjigo in 
vas za kratek čas začaramo s pravljično 
vsebino. Če pridete mimo med 18. in 
19. uro, vas čakamo na pločniku pred 
knjižnico. Pustite se obdariti in nas 
pridite poslušat!
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

18.00: Noč v knjižnici
Kje: Knjižnica OŠ Karla Destovnika-
Kajuha, Jakčeva ulica 42
Spoznali bomo, zakaj praznujemo 
svetovni dan knjige in ob tem tudi eno 
od Shakespearovih dram. Prebirali bomo 
odlomke iz knjig po izboru udeležencev. 
Izdelovali bomo kazalke, ki si jih bomo 
izmenjali med seboj. Pripravili bomo 
nagradni literarni kviz. Branje nas bo 
popeljalo v sanje in do novega dne.
Organizator: OŠ Karla Destovnika-Kajuha

18.00: Knjiga, čaj - in še kaj?!
Kje: OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva 10
Srečanje ljubiteljev dobre knjige v 
projektu medgeneracijsko povezovanje 
ob literarnih delih.
Organizator: OŠ Martina Krpana 
Ljubljana

18.00: Najljubši književni junaki
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča - PŠ Rudnik, 
Rudnik I/6
Mladi bralci pripovedujejo, pišejo, 
rišejo ali kako drugače predstavijo svoje 
najljubše književne junake.
Organizator: OŠ Oskarja Kovačiča 
Ljubljana
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18.00: Branje reši marsikateri 
problem
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski 
železnici 48
Branje in pogovor o knjigi Kevin Brooks 
iBoy, predavanje o nasilju med mladimi, 
ogled filma Kraljestvo vzhajajoče lune 
Wesa Andersona.
Noč knjige v angleškem jeziku: IBoy 
branje in pogovor, uprizoritev odlomka, 
debata o medvrstniškem nasilju,
W. Shakespeare: branje in pogovor, 
uprizoritev dramskega odlomka, branje 
sonetov, ogled filma.
Organizator: OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana

18.00: Noč knjige
Kje: OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska 
cesta 20
Knjige nas zbližujejo.
Organizator: OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana

18.00: Strippasuljpiknik Strip.art.
nice Buch
Kje: Strip.art.nica Buch, Murgle center, 
Cesta v mestni log 55
Strippasuljpiknik je glasbeno stripovski 
dogodek, na katerem se bomo družili 
z znanimi umetniki s področja stripa. 
Muzicirali bodo Buh Blues Project.
Popusti na knjige bodo spodbujali k 
nakupu, podpisovali in risali bodo 
Tomaž Lavrič, Zoran Smiljanić, Jakob 
Klemenčič, Marko Kociper, Iztok Sitar, 
Matej de Cecco, Gašper Rus, Izar 
Lunaček, Bernard Kolle, Štef Bartolić, 
Darko Macan...
Organizator: Strip.art.nica Buch in 
Zavod Strip art

18.45: Ljoba Jenče: Sedi k meni, 
povem ti eno pravljico
Kje: Prešernov trg
Prisluhnimo glasu knjige, ki gradi kakor 
skala-kamen-kost trden most do naše 
zavesti, podarimo mu svojo radovednost 
in občudovanje! Zaupajmo glasu naših 
korenin, temelju naše duše.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

19.00: Biti ali ne biti ... Slovenci?
Kje: Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15
Urad za Slovence v zamejstvu in posvetu 
letos že drugič organizira Noč knjige, 
večer branja slovenske literature. Tokrat 
se bodo predstavili slovenski avtorji, ki 
delujejo zunaj meja matične domovine 
(Hrvaška, Italija, Srbija, Bosna in 
Hercegovina, Makedonija… ). V živo 
pa se bodo preko Skypa oglasili tudi 
slovenski avtorji z drugih kontinentov.
Organizator: Urad Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu

19.00: Ženski roman?
Kje: Galerija Družina, Krekov trg 1
Ali res obstaja ženska in moška literatura 
se bomo pogovarjali ob romanih Dekle z 
biseri, Dragulj v pesku in Na polju milosti. 
Gostji: Tanja Tuma in Milica Šturm.
Organizator: Založba Družina Ljubljana

19.00: Literarni večer s Sašo Pavček
Kje: Hiša sanjajočih knjig, Trubarjeva 29
Naša gostja Noči knjige bo Saša Pavček, 
dramska igralka, pesnica in pisateljica. 
V petek, 22. aprila, ob 19. uri se bosta v 



50 51

Hiši sanjajočih knjig z urednico Tjašo 
Koprivec pogovarjali o Donu, zadnji 
pesnitvi njenega očeta Toneta Pavčka, 
ki je to pomlad izšla pri Založbi Sanje.
Organizator: Založba Sanje Ljubljana

19.00: Pogovor z Goranom 
Vojnovićem ob izidu njegovega 
tretjega romana
Kje: Mini teater, Križevniška 1, 
Ljubljana
Figa, tretji Vojnovićev roman, govori 
o času, ki vedno znova vdira v prostor 
ljubezni. Med Aleksandra in Jano, med 
njuno hčerko Vesno in njenega Safeta, 
med njunega vnuka Jadrana in njegovo 
Anjo, na vselej drugačen, a tako zelo 
enak način. Socializem, tranzicija 
ali kapitalizem, vseeno je, kako ga 
imenujemo, čas vselej določa nas in našo 
usodo. Ali pa se tako le zdi? Izvedeli 
bomo na Noči knjige.
Organizator: Beletrina

19.00: Nikogaršnja noč knjige
Kje: Knjigarna Celjske Mohorjeve, 
Nazorjeva ulica 1
Vabim o na čaroben, doživetij poln 
večer med knjigami v knjigarni Celjske 
Mohorjeve družbe v Ljubljani. Tančice 
hrepeneče in trpeče ženske duše v 
razpetosti med mondenim Parizom in 
slovenskim domom nam bo ob svojem 
novem romanu Nikogaršnja odstirala 
avtorica Vanda Šega. S pisateljico se bo 
pogovarjala urednica Alenka Veber.
Organizator: Celjska Mohorjeva družba

19.00: Branje za lepše sanje
Kje: Družinski center Mala Ulica, 
Prečna 7
Na Mali ulici bomo letos še posebej 
obeležili Noč knjige in z otroki v 
družinskem centru prvič tudi prespali. 
Ob 19.00 se bomo zbrali in se kar takoj 
lotili knjig… kasneje pa še večerje. 
Primerno za otroke od 7-11 let.
Organizator: Javni zavod Mala ulica

19.00: Debata iz podzemlja: O 
grdem
Kje: Slovenski dnevi knjige, Mestni trg
Na drugi strani skladnosti, 
simetričnosti in točno določenih meril 
estetskega, se skriva brezmejno grdo 
tisočerih pojavnosti, ki vznemirjajo, 
šokirajo, vzbujajo gnus, radovednost 
in pomilovanje. Grdo se je skozi 
zgodovino bodisi skrivalo pred očmi 
javnosti, bodisi razkazovalo v cirkusih, 
katerih ekvivalent so danes resničnostni 
šovi o siamskih dvojčkih, o ljudeh z 
nenavadnimi boleznimi, grdih račkih 
na poti k plastičnim kirurgom. Če nas 
lepo s svojo odmerjenostjo pomirja, 
nas grdo vrže iz ravnotežja, ravno ta 
vrženost iz ravnotežja pa služi tudi kot 
navdih številnim umetnikom. Nemara 
pa je očaranost z grdim lahko tudi način 
izstopa, upor proti strogo določenim 
pravilom delovanja družbe?
Gosta: Davorin Lenko, Izar Lunaček
Pogovor vodi: Boštjan Narat
Strip komentar v živo: Ivan Mitrevski
Organizator: Društvo slovenskih 
pisateljev
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19.20: Založba KUD Sodobnost: 
Vincenç Pages Jorda
Kje: Prešernov trg
KUD Sodobnost International bo 
predstavil katalonskega pisatelja, 
literarnega teoretika in profesorja 
na katalonski univerzi Ramon Llull, 
Vicença Pagesa Jordaja.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

20.00: Dolgočasni pari
Kje: Vodnikova domačija Šiška, 
Vodnikova cesta 65
Četrto Prepišno uredništvo, teden 
odprtih vrat LUD Literatura, se 
bo zaključilo s posebnim bralnim 
dogodkom in koncertno premiero 
razširjene zasedbe Boring Couple. 
Berejo: Andrej Blatnik, Mitja Drab, Blaž 
Iršič, Jure Jakob, Miklavž Komelj, Jedrt 
Lapuh Maležič, Franci Novak, Arjan 
Pregl in Jernej Županič. V razširjeni 
zasedbi Boring Couple sodelujejo: Čučnik/
Pepelnik, Hočevar, Torkar, Svetel, Drab.
Organizator: LUD Literatura in 
Vodnikova domačija Šiška

20.00: Noč knjige: Živa dramatika
Kje: Prešernov trg
Bralno bomo uprizarjali prizore iz 
znanih slovenskih dramskih besedil. Vse 
od A. T. Linharta do sodobne Simone 
Semenič. Pridite in sodelujte – morda boste 
prepoznali, za katero dramsko delo gre! Naj 
dramatika zaživi na Prešernovem trgu v 
najbolj literarni noči leta! Nastopajo: Miša 
Mahnič, Rok Bohinc, Tomaž Lapajne 
Dekleva in glasbenik Andraž Gartner.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana

20.00: Dobrodelna dražba 
predmetov s Slovenskih dnevov 
knjige
Kje: Slovenski dnevi knjige, Mestni trg
Zadnji dan Slovenskih dni knjige bomo 
na dobrodelni dražbi prodajali – sceno 
z odra. To bo v sodelovanju z društvom 
Smetumet postavil pribežnik iz Kosova 
Ilir Halili, oblikovalec, ki si je v zadnjih 
enajstih mesecih našel zatočišče v 
Sloveniji. Na reciklinirane predmete 
(stole, mizice, luč itd.) se bodo podpisali 
gostje 21. Slovenskih dni knjige, takšne, 
podpisane, pa bomo v petek, 22. aprila 
ob 20h ponujali najboljšemu ponudniku. 
Izkupiček dražbe bomo namenili 
sektorju Slovenske filantropije za delo z 
begunci, prosilci za azil in migranti.
Organizator: Ked Smetumet in Društvo 
slovenskih pisateljev

20.30: 13. večer LGBT proze in 
poezije
Kje: Galerija Škuc, Stari trg 21
Na trinajstem, tradicionalnem večeru 
lezbične in gejevske oziroma LGBT-
proze in poezije, se bodo predstavili 
številni slovenski avtorji in avtorice.
Organizator: Društvo ŠKUC Ljubljana

21.00: Nočni ogled Narodne in 
univerzitetne knjižnice
Kje: NUK, Turjaška 1
Ljubitelji knjige ste na Noč knjige vabljeni 
na prav posebno doživetje – nočni ogled 
Plečnikove palače. Sprehodili se bomo 
po njenih številnih hodnikih in spoznali 
nekaj njihovih prav tako številnih 
skrivnosti. Ogledali si bomo čitalnico, 
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historični fond ter nekaj izbranih 
zakladov slovenske dediščine. Zaradi 
omejenega števila mest je obvezna prijava 
na e-naslov ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si.
Organizator: Narodna in univerzitetna 
knjižnica

21.00: Damir Avdić in Esad 
Babačić: »Nikoli ni čas za 
Frankfurt« 
Kje: Slovenski dnevi knjige, 
Pritličje
Slovenske dneve knjige bomo zaključili 
z dvema pank legendama – Esadom 
Babačićem (Via Ofenziva) in Damirjem 
Avdićem (Bosanski psiho, Rupa u 
zidu), ki sta oba tudi usodno povezana 
z literaturo. Na svoj prvi skupni 
nastop bosta prišla brez inštrumentov, 
oborožena samo z mikrofonom in 
besedami. Kam nas bo popeljala zmes 
dveh karizmatičnih pesnikov, bomo 
izvedeli v petek, 22. aprila, ob 21h v 
Pritličju.
Organizator: Društvo slovenskih pisateljev

Ljutomer
15.00: Bralna značka za odrasle 
2015/16
Kje: Mestna hiša (poročna dvorana), 
Glavni trg 1
Pripravili smo vam zanimiv kulturni 
program dijakov GFML pod vodstvom 
profesorice Klaudije Tivadar. Bralne 
značke za odrasle bo podelila častna 
članica Splošne knjižnice Ljutomer, 
mag. Olga Karba.
Organizator: Splošna knjižnica Ljutomer

Loče
18.00: Noč branja
Kje: OŠ Loče, Šolska ulica 5
Noč branja bo namenjena bralcem od 
6. do 9. razreda. Vsak bo predstavil svojo 
najljubšo knjigo, imeli bomo delavnico 
kaligrafije, odpravili se bomo na pohod 
z lučkami, med pohodom bodo učenci 
na posameznih točkah prebirali poezijo. 
Sledil bo družabni večer s karaokami, 
nato bo knjižničarka prebrala pravljico za 
lahko noč. Seveda pa učenci ne bodo takoj 
zaspali, saj bodo lahko brali pozno v noč.
Organizator: OŠ Loče

Logatec
13.00: Druženje s knjigo
Kje: OŠ 8 talcev, Notranjska cesta 3
13.00-16.00 Sejem knjig - podarimo/
menjamo knjige
16.00-17.30 Branje pravljic pod šotori 
za najmlajše
18.00-19.00 Branje kratkih zgodb
Organizator: OŠ 8 talcev Ljubljana

17.00: Resnica skozi branje
Kje: OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 
150
Noč knjige bomo v šolski knjižnici 
otvorili z branjem in pogovorom o 
kratkih zgodbah Dima Zupana: Deset 
resnic. Dogodek, ki ga organizira 
Bralni klub OŠ Tabor, se bo zaključil ob 
19.00, ko se bomo na druženje s knjigo 
odpravili še v Knjižnico Logatec.
Vabljeni vsi ljubitelji branja!
Organizator: OŠ Tabor Logatec
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19.30: Druženje s knjigo
Kje: Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 
44
19.45-21.00 Kamišibaj predstave (v 
sodelovanju z OŠ 8 talcev)
21.00-23.00 Beremo slovensko (odprti 
oder za branje odlomkov del slovenskih 
avtorjev)
+ spremljevalni program: posvoji knjigo, 
kotiček za tiho branje med policami
Organizator: Knjižnica Logatec

Marezige
19.00: Noč knjige v knjižnici OŠ 
IBJ Marezige
Kje: OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige, 
Marezige 33
Ob 19. uri zbor pred šolo in odhod v 
učilnico, kjer bomo prenočili. Gostje 
večera: Tačke pomagačke (delo po 
skupinah), delavnica, kasneje nočni 
pohod z lučkami, priprava ležišč, 
umivanje. Branje za sanje. Sobota: 
bujenje in zajtrk, zaključek in prihod 
staršev.
Organizator: OŠ IBJ Marezige

Maribor
10.00: Patricijene zgodbe
Kje: Glavni oder ob dnevih knjige na 
grajskem trgu, Maribor
Tenkočutna domišljijska zgodba o 
deklici Marti, ki lepo skrbi za svoje 
srce in se z njim veliko ukvarja, ga 
jemlje zraven, kamorkoli gre, in mu 
govori same lep stvari. Nasploh se imata 
rada, a nekega dne se Marta spotakne 
ob krono, ki ji prav lepo pristaja, in v 

njenem življenju se kar naenkrat začno 
številne spremembe. Na svoje srce pa 
čisto pozabi, šele fant Luka jo spomni 
nanj in takrat ...
Organizator: Založba Pivec 

17.00: Lajkite Pepelko!
Kje: Vetrinjski dvorec, Maribor
Predstava je zasnovana po zakonitostih 
uličnega gledališča. Vsebinsko izhodišče 
je vsem znana pravljica o Pepelki, ki pa 
se tokrat pokaže v sodobni humoristični 
preobleki kot dekle, ki se zna postaviti 
zase, je samostojna in ne naseda 
plehkostim sodobnega potrošniškega 
sveta.
Organizator: Mladinski kulturni center 
Maribor

18.00: Noč branja
Kje: OŠ Toneta Čufarja Maribor, 
Zrkovska cesta 67
Noči branja se udeležijo otoci od 1. do 
5. razreda. Uvodoma si bomo ogledali 
otroško gledališko predstavo Max 
Velthuijs: Žabec in tujec, ki jo bodo 
odigrale učenke OŠ Angela Besednjaka 
pod mentorstvom Dalije Čosić.
Organizator: Osnovna šola Toneta 
Čufarja Maribor

19.00: Knjižnica tete Rose 
predstavlja Arundhati Roy
Kje: Pekarna Magdalenske mreže in 
MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
Knjižnica tete Rose te že tretjo leto 
zapored prisrčno vabi na skupno branje 
ob obeležitvi dogodka “Noč knjige”, v 
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petek, 22. 4. 2016, ko bomo s pričetkom 
ob 21:00 uri v prostorih INFOPEKE 
predstavili zbirko političnih esejev 
Arundhati Roy.
Organizator: Pekarna Magdalenske mreže 
in MISC INFOPEKA

19.00: Pre.rokovanja s knjigo
Kje: Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30
S knjigo se rokujemo, ko jo vzamemo 
v roke, v knjigo se zatečemo, ko si jo 
pritisnemo na srce. S knjigo plešemo, 
jočemo, govorimo, prerokujemo in se 
borimo.
Večer pre.rokovanja s knjigo, druženje 
in branje v Marsovi izbi. Več kot nas je, 
bolj lušno se mamo!
Organizator: Zavod MARS Maribor

20.00: Ženska, ki sem ji bral
Kje: Mali oder, Slovensko narodno 
gledališče Maribor, Slovenska ulica 27
Splet naključij pahne inteligentnega 
dijaka v strastno erotično razmerje z 
enaindvajset let starejšo žensko. Ona 
ga popelje v neznane pokrajine telesnih 
užitkov, on pa z glasnim branjem knjig 
iz zakladnice svetovne literature hrani 
njeno dušo.
Organizator: Slovensko narodno gledališče 
Maribor

Zvečer: Luč v zapornikovem oknu
Kje: Zavod za prestajanje kazni zapora 
Maribor
Zavod za prestajanje kazni zapora 
Maribor se projektu širjenja branja 
in bralne kulture pridružuje tako, da 
bo v noči iz 22. na 23. april v celicah 
luč ostala prižgana pozno v noč. S 

tem bo zaprtim osebam omogočeno 
individualno branje in simbolno 
poudarjen pomen knjige za vse!
Organizator: ZPKZ Maribor

Moravče
19.00: Milan Dekleva: Telo iz črk 
(predstavitev knjige)
Kje: Krajevna knjižnica Daneta Zajca 
Moravče, Vegova cesta 7a
Organizator: Knjižnica Daneta Zajca 
Moravče

Murska Sobota
19.00: Zveni podob - barve besed
Kje: Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota, Zvezna ulica 10
Na prireditvi v Pokrajinski in študijski 
knjižnici Murska Sobota bodo avtorja 
Franci Just in Janez Balažic ter 
urednik Milan Viuncetič predstavili 
knjigi “Zveni podob” in “Veršuši, 
pripovedavke in zmenje”.
Organizator: Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota

Nova Gorica
12.00: Otvoritev projekta 
Primorci beremo 2016
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4
Otvoritev projekta Primorci beremo 
2016 - predstavitev projekta ter 
programa izbrane literature v letu 2016.
Organizator: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka
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17.00: Katarina Nikolov: Peter 
Peter 
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4
Risanka za otroke; kako se postaviti 
zase in brez nasilja opraviti z zbadljivci 
na svoj način.
Organizator: Goriška knjižnica 
Franceta Bevka in Založba Educa 
Izobraževanje

17.45: Obisk Dejana Zavca v 
Goriški knjižnici
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4
Dogodek za otroke.
Organizator: Goriška knjižnica 
Franceta Bevka in Založba Educa 
Izobraževanje

19.00: V ringu z Dejanom Zavcem, 
najboljšim slovenskim poklicnim 
boksarjem
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4
Dogodek za vse ciljne skupine.
Organizator: Goriška knjižnica 
Franceta Bevka in Založba Educa 
Izobraževanje

21.00: Nočna literarna 
modrovanja
Kje: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4
Druženje v Noči knjige 2016.
Organizator: Goriška knjižnica 
Franceta Bevka in Založba Educa 
Izobraževanje

Novo mesto
13.00: Bralna ura
Kje: Srednja šola za gostinstvo in 
turizem, Ulica talcev 3
Dijaki in strokovni delavci, ki jih druži 
ljubezen do branja leposlovja, si bomo 
ob prebiranju odlomkov del mladinske 
literature izmenjali misli, občutja, 
razmišljanja ... in preprosto preživeli 
nekaj skupnih trenutkov v družbi 
najboljših prijateljic – knjig.
Organizator: Grm Novo mesto - center 
biotehnike in turizma in Srednja šola za 
gostinstvo in turizem

17.00: Pogovor o voditeljstvu nove 
dobe
Kje: Adria Mobil, Straška cesta 50
Knjiga Voditeljstvo: Vodenje in 
sodelovanje, moč in odgovornost je 
navdušila bralce in strokovnjake. Ob izidu 
organiziramo niz pogovorov o voditeljstvu 
nove dobe. Sonja Gole, Franci Bratkovič, 
Metka Wacher in avtorica knjige Sonja 
Klopčič bodo ob svetovnem dnevu Zemlje 
in ob noči knjige zarisali nova obzorja 
poslovnega voditeljstva za trajnostni 
razvoj. Moderatorka zgodbe bo Ladeja 
Godina Košir.
Organizator: Voditeljstvo; vodenje, 
svetovanje in razvoj, Sonja Klopčič s.p.

19.00: Celinke in Noč knjige: 
»Povej naprej«
Kje: Knjižnica Mirana Jarca Novo 
mesto, Rozmanova 28
Imate najljubšo pravljico, zgodbo ali 
pesem? Povejte nam o njej, da lahko 
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povemo naprej! Tokratne Celinke, 
pravljični večer za odrasle, bomo 
pobarvali z duhom zgodbe ali pravljice iz 
vaše najljubše knjige in se s tem pridružili 
vseslovenskemu projektu Noč knjige na 
predvečer svetovnega dneva knjige.
Organizator: Knjižnica Mirana Jarca 
Novo mesto

19.00: Literarni večer: Svetislav 
Basara, Fama o kolesarjih
Kje: Knjigarna Goga, Glavni trg 6
Za noč knjige se bo v Novem mestu 
v knjigarni Goga predstavil srbski 
pisatelj Svetislav Basara s knjigo Fama o 
kolesarjih. Dogodek bo moderiral Tadej 
Golob. Vstop prost.
Organizator: Knjigarna Goga

20.00: Govoriti ali zapisati?
Kje: Knjigarna Družina, Hladnikova 1
Ddr. Marija Stanonik bo ob knjigi 
Stare slovenske molitve predstavila moč 
zapisane besede, ki se tako ohranja iz 
roda v rod.
Degustirali bomo tudi vina Kraljica. 
Predstavila nam jih bo Lidija Mavretič, 
prva vinska kraljica Slovenije.
Organizator: Založba Družina Ljubljana

21.00-23.59: Noč knjige v kloštru
Frančiškanski samostan Novo mesto, 
Frančiškanski trg 1
V starodavni frančiškanski knjižnici si 
bomo ogledali in prebirali knjige, ki so 
tako in drugače zaznamovale naš narod 
in kulturo.
Organizator: Frančiškanski samostan 
Novo mesto

Ormož
18.00: Bralne ulice
Kje: Knjižnica Franca Ksavra Meška 
Ormož, Žigrova ulica 6b
Udeleženke Bralnih ulic se že več let 
tedensko srečujejo v Središču ob Dravi 
in se v fantaziji sprehajajo po cestah 
in ulicah vsega sveta. Berejo sebi v 
razvedrilo in sprostitev in to želijo deliti 
tudi z nami.
Organizator: Knjižnica Franca Ksavra 
Meška Ormož

20.00: Slovenska ljudska glasba z 
Matejo Gorjup
Kje: Knjižnica Franca Ksavra Meška 
Ormož, Žigrova ulica 6b
Mateja Gorjup se kot pevka in 
pedagoginja vrsto let posveča 
poustvarjanju ljudskih pesmi različnih 
slovanskih narodov, s posebnim 
poudarkom na ljudskem pesemskem 
izročilu slovenskega etničnega ozemlja. 
Zadnja leta intenzivno raziskuje 
neizrekljive zmožnosti vokalnih izrazov. 
Glas in zvok jo zanimata v vsej svoji 
polnosti in praznini.
Organizator: Knjižnica Franca Ksavra 
Meška Ormož

Petrovče
17.00-13.00: Noč v šolski knjižnici
Kje: OŠ Petrovče - šolska knjižnica, 
Petrovče 32
V petek popoldan se bomo z učenci 
3.triade dobili v šolski knjižnici, kjer 
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bodo do sobote (do 13. 00) potekale 
različne dejavnosti: branje, kreativno 
pisanje, dramska delavnica, plesno 
ustvarjanje, glasbeno in likovno 
ustvarjanje, preizkus kuharskih 
spretnosti, zabava na terenu ... Osrednja 
tema bo ljubezen v knjigah, povezali 
pa jo bomo tudi z obletnicami velikih 
literarnih imen.
Organizator: OŠ Petrovče

Piran
18.00-9.00: Sanjamo v knjižnici
Kje: Mestna knjižnica Piran/Biblioteca 
civica Pirano, Župančičeva 4
Branje, ustvarjanje in srečanja z avtorji 
bodo spremljali skupino otrok, ki bo 
preživela Noč knjige v mestni knjižnici.
Organizator: Mestna knjižnica Piran

Pivka
17.00: Noč branja s projektom 
Erasmus
Kje: OŠ Pivka, Prečna 3
Učenci bodo s svojimi sovrstniki iz 
Anglije, Norveške, Hrvaške, Italije, 
Nizozemske, Španije in Poljske, s 
katerimi sodelujejo v projektu Erasmus, 
brali, pripovedovali in ustvarjali na 
temo knjige Roada Dahla. S knjigo 
v roki bodo prespali noč v šoli. Pred 
tem jih bodo družile različne zabavne 
aktivnosti, kot so ples in igre.
Organizator: OŠ Pivka

Pliberk
19.30: Nekaj je v zraku
Kje: Kulturni dom Pliberk
Literarno-kulturni večer ob svetovnem 
dnevu knjige. Nastopili bodo: MoPZ 
»Edinost«, Sabina Buchwald, Hanzi 
Mlečnik, Sten Vilar s timom Kančevci 
& Ditka.
Organizator: Mohorjeva knjigarna 
Celovec in Društvo slovenskih pisateljev 
v Avstriji

Poljane nad Škofjo Loko
18.00: Pravljična večerna čajanka
Kje: OŠ Poljane, Poljane 100
Učenci bodo iskali bralni zaklad, 
poustvarjali (dramatizacija, likovno 
ustvarjanje), se udeležili pravljične 
čajanke (sami pripravili hrano), brali 
brali brali ... vse do spanja med knjigami 
v šolski knjižnici.
Organizator: Osnovna šola Poljane

Ponikva
18.00: Pravljica – darilo, ki ga 
skriješ pod odejo
Kje: OŠ Blaža Kocena Ponikva, 
Ponikva 29 a
Uredili bomo razstavo knjig, ustvarjali, 
si pričarali zvezdno noč, brali drug 
drugemu, poslušali branje učiteljic, peli 
pesmi in plesali, jedli, pozno zaspali in 
sanjali pravljične sanje.
Organizator: OŠ Blaža Kocena Ponikva
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Postojna
18.00: Izdelajmo svojo knjižico
Kje: Knjižnica Bena Zupančiča 
Postojna, Trg padlih borcev 5
Otroci med 8. in 11. letom bodo 
spoznali enega izmed načinov, kako so 
nekoč izdelovali in vezali knjige. Pod 
vodstvom akademske slikarke Tanje 
Milharčič bodo tudi sami ročno izdelali 
svojo lastno beležnico, ki bo z njihovimi 
risbami in zapisi postala knjižica. 
Ustvarjalni delavnici bo sledil zaključek 
večera v prijetni družbi knjig, saj bodo 
otroci v čitalnici knjižnice tudi prespali.
Organizator: Knjižnica Bena Zupančiča 
Postojna

Prevalje
18.00: Javno branje v Parku 
spomina
Kje: Občina Prevalje, Trg 2a
Gibanje Radmance v sodelovanju s 
kulturnim društvom Mohorjan in 
občino Prevalje pripravlja javno branje 
v Parku spomina na temo rojstva in 
preporoda. Dogodek bo spremljalo tudi 
prelepo petje in knjige, ki jih lahko 
vsakdo prinese in podari.
Organizator: Gibanje Radmance

Radlje ob Dravi
19.00: Literarni večer
Kje: Knjižnica Radlje ob Dravi, 
Koroška cesta 61a
Zaključek bralne značke za odrasle 
KOROŠCI PA BUKVE BEREMO, 
podelitev knjižnih nagrad sodelujočim in 
srečanje s pisateljem Dušanom Čatrom.
Organizator: Knjižnica Radlje ob Dravi

Radovljica
14.00: Knjiga moja prijateljica
Kje: Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica, Šercerjeva ulica 35
Vabljeni vsi stanovalci doma in tisti, 
ki jih to zanima. Družili se bomo ob 
knjigi, katere vsebina bo povedana  v 
živo in potem bo potekal pogovor o tem. 
Taka oblika druženja ob knjigi poteka v 
domu tudi sicer 1× mesečno.
Organizator: Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica

14.30: Literarno srečanje
Kje: Ekonomska gimnazija in srednja 
šola Radovljica, Gorenjska cesta 13
Gostili bomo Jeseničanko Anjo Baš in 
z njo spregovorili o motnjah hranjenja, 
o težavah, s katerimi se soočajo 
mladostniki, in o možnostih za 
njihovo razreševanje. Člani Bralnega 
kluba OK Odprta knjiga beremo 
njeno knjigo Lačna življenja in jo 
priporočamo tudi vam.
Organizator: Ekonomska gimnazija in 
srednja šola Radovljica

18.00: Irske impresije
Kje: Kavarna kino Radovljica
Med nami bo prevajalka, Sovretova 
ngrajenka in poznavalka irske kulture, 
Tina Mahkota. Izvirne prevode (tudi 
prevod Barjanskega otroka avtorice 
Siobhan Dowd, izšel pri Založbi Zala, 
dobitnik posebnega priznanja zlata 
hruška in priznanja mednarodne zveze 
IBBY) bo predstavila v pogovoru z 
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Alenko Bole Vrabec. Nekaj prizorov iz 
prevedene dramatike gostje bo v izvedbi 
KUD Radovljica – Linhartov oder.
Organizator: Založba Zala, KUD 
Radovljica in Društvo slovenskih 
prevajalcev

Rakek
18.00-20.00: Noč knjige s 
Tačkami Pomagačkami
Kje: OŠ Jožeta Krajca Rakek, 
Partizanska 28
Brali bomo knjige skupaj s 
terapevtskima kužkoma.
Organizator: OŠ Jožeta Krajca Rakek

Ravne na Koroškem
18.00: Razstava Češki kras, muzej 
češkega krasa, mesto Beroun, 
dirigent Václav Talich
Kje: Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika, Na gradu 1
Razstava na poseben način odkriva 
nekatere nam doslej bolj ali manj skrite 
povezave Češke republike s Slovenijo. 
Odprtju razstave bo sledil literarni večer 
s češko pesnico, prozaistko in prevajalko 
Lenko Kuhar Daňhelovo in Petrom 
Kuharjem, slavistom, časnikarjem, 
prevajalcem in urednikom. Razstava bo 
na ogled do petka, 13. maja 2016.
Organizator: Koroška osrednja knjižnica 
dr. Franca Sušnika

Ribnica
20.00: Srednjeveško evropski 
in slovenski ljudski glasbeno 
literarni večer z Gito
Kje: Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev 
trg 21
Gita je skupina glasbenikov, ki izvajajo 
ljudsko, srednjeveško, renesančno in 
avtorsko glasbo. Njihov cilj je skozi 
glasbo obujati našo dediščino in 
darovati lepo. Glasba, ki jo uprizarjajo, 
je del njih samih, njihov način življenja, 
uprizarjanja zgodovine in njihovega 
poslanstva. Člani: Eleonora (glas, 
kitarska lutnja), Leonhard (cistra, glas), 
Ernestina (violina, glas).
Organizator: Knjižnica Miklova hiša 
Ribnica

Ribno
18.00: Zgodbe pripovedujejo
Kje: OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled - 
POŠ Ribno, Šolska ulica 15
Noč bomo preživeli v šoli. Najprej 
zbiranje in priprava večerje. Nato 
bomo pripravili razstavo starih knjig in 
razglednic, ki jih ima v lasti vaščan, se 
seznanili s kulturno dediščino našega 
kraja in branjem zgodb iz naše domače 
pokrajine. Sledilo bo individualno 
branje do časa, ko se bodo oči zaprle.
Organizator: POŠ Ribno

Rodica
18.00: Sanjamo s knjigami v šolski 
knjižnici
Kje: OŠ Rodica, Kettejeva 13
Z učenci in dvema mentoricama se 
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bomo družili ob knjigah, delavnicah 
in pogovoru in prespali do jutra, ko 
bomo imeli knjižni zajtrk. Predvidoma 
bomo na dogodek povabili gosta, ki bo 
promoviral knjige.
Organizator: OŠ Rodica

Rogatec
8.00: Jurka Burka
Kje: Osnovna šola Rogatec
Nastop čarovnice Jurke Burke na 
osnovni šoli Rogatec. 
Organizator: Založba Pivec

Rogaška Slatina
16.00: Bralni večer
Kje: I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva 24
Bralni večer bo namenjen učencem od 1. 
do 9. razreda. Učenci od 1. do 4. razreda 
se bodo bralnega večera lahko udeležili 
od 16.00 do 17.30, učenci od 5. do 9. 
razreda pa od 18.00 do 21.00.
Organizator: I. OŠ Rogaška Slatina

Rovtarske Žibrše
19.30: Branje je potovanje
Kje: PŠ Rovtarske Žibrše, Rovtarske 
Žibrše 10
Z učenci in starši se bomo družili 
ob knjigah, delavnicah in pogovoru. 
Ogledali si bomo kamišibaj predstave 
in izmenjali knjige.  Če bo lepo vreme, 
bomo odšli na nočni pohod z lučkami in 
v šoli prespali do jutra, ko bomo imeli 
knjižni zajtrk.
Organizator: POŠ Rovtarske Žibrše

Senovo
18.00: S knjigo pod zvezdami
Kje: OŠ XIV. divizije Senovo, Trg XIV. 
divizije 3
Na OŠ Senovo bomo za naše učence 
letos prvič izvedli Noč s knjigo v 
povezavi z astronomijo. Proti večeru 
se bomo zbrali v šolski knjižnici ob 
izmenjavi knjig, se pogovarjali o 
naši prvi in naši najljubši knjigi, se s 
posebnim gostom napotili na bližnji 
hrib, spoznavali ozvezdja ... Večer bomo 
zaključili s posebno knjigo na poseben 
način.
Organizator: OŠ XIV. divizije Senovo

Sevnica
18.00: Noč knjige 2016
Kje: Knjižnica Sevnica, Prešernova 
ulica 1
Skupaj s Slavističnim društvom 
Posavje bomo organizirali recitiranje 
literature špansko govorečih literarnih 
ustvarjalcev
Organizator: Knjižnica Sevnica

Sežana
18.30: Bi preživeli noč v 
knjižnici?
Kje: Kosovelova knjižnica Sežana, 
Mirka Pirca 1
Dogodek bomo izvedli v partnerstvu 
z Mladinskim centrom Podlaga in v 
sodelovanju z Amnesty International 
Slovenija. Vabljeni so otroci od 9. do 12. 
leta starosti in njihovi starši (če želijo), 



  22. 4. 2016

60 61

  22. 4. 2016  22. 4. 2016

ki bodo brali in ustvarjali na  temo 
knjige Moji odeji avtoric Irene Kobalt in 
Freye Blackwood. V knjižnici bodo tudi 
prespali in se naslednje jutro okrepčali 
s slovenskim zajtrkom. Prijave zbiramo 
do 15. aprila 2016 na naslov magdalena.
svetina-tercon@guest.arnes.si.
Organizator: Kosovelova knjižnica 
Sežana, MC Podlaga

Slovenj Gradec
18.00: Nikogaršnja
Kje: Knjižnica Slovenj Gradec, 
Ronkova 4
Predstavitev literarnega prvenca 
nadarjene devetošolke Pije Lucije Kralj, 
ki ve, da nas napake bogatijo. Program 
bo vodila avtorica ilustracij Saš a 
Š iž gorič .
Zgodbe. Vse imajo srečen konec, le 
moja ne.
Življenje. Vsako ima zaplet, v mojem 
ga ni.
Ljubezen. V vsakem živi, le v meni ne.
Organizator: Knjižnica Slovenj Gradec in 
Šolski center Slovenj Gradec

Slovenske Konjice
8.00-14.30: Sejem rabljenih knjig
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice, 
Šolska ulica 3
Učenci na od doma prinesejo knjige, ki 
jih ne berejo več. V knjižnici bo potekal 
brezplačni sejem rabljenih knjig.
Organizator: OŠ Pod goro Slovenske 
Konjice

19.00-9.00: Noč knjige za zlate 
bralce
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice, 
Šolska ulica 3
Letošnjo Noč knjige bomo slavili z 
devetošolci - zlatimi bralci, torej tistimi, 
ki so vseh devet let opravili bralno 
značko. Zlati bralci prespijo v šolski 
knjižnici.
Organizator: OŠ Pod goro Slovenske 
Konjice

Sostro
19.00: Skupaj gradimo lepši svet - 
Noč knjige na OŠ Sostro
Kje: Knjižnica OŠ Sostro, C II. grupe 
odredov 47
Knjige nas bodo popeljale skozi 
zgodbe v slovenskem in angleškem 
jeziku, ki spodbujajo aktivno delovanje 
posameznika in sodelovanje med ljudmi 
z namenom ustvarjanja lepšega sveta za 
vse. Brali bomo Moji odeji in Seedfolks, 
ki ju je predlagala in zagotovila 
Amnesty International Slovenije, in 
knjigo Čudo.
Organizator: OŠ Sostro

Stari trg pri Ložu
18.00: Medvedja čajanka
Kje: Vrtec Polhek pri OŠ heroja Janeza 
Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta 
Notranjskega odreda 32
Na prireditvi bodo sodelovali najstarejši 
otroci vrtca. Prireditev smo poimenovali 
Medvedja čajanka, ker nas bodo v svet 
branja popeljali takšni in drugačni 
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medvedki. Spremljala pa nas bo tudi 
knjiga Medvedi in Medvedki. Po 
igralnicah bomo oblikovali bralne brloge, 
kjer bomo brali in poustvarjali literarne 
vsebine. K sodelovanje bomo povabili 
tudi starše.
Organizator: Vrtec Polhek Stari trg pri Ložu

Straše
18.00: Pravljični večer
Kje: OŠ Starše, Starše 5
S pravljičnim večerom se bomo učenci in 
učiteljice Osnovne šole Starše vključili 
v letošnji projekt Noč knjige. Pravljični 
večer se bo pričel ob 18. uri. Učenci 
bodo prisluhnili pravljicam, v ustvarjalni 
delavnicah poustvarjali pravljične junake 
in obiskali šolsko knjižnico, ki bo odprta 
do 22. ure, ko se bo večer zaključil. 
Pravljični junaki nas bodo pospremili v 
spanje in nam polepšali sanje.
Organizator: OŠ Starše

Sveti Jurij ob Ščavnici
20.00: Knjiga nas bogati
Kje: OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, Edvarda 
Kocbeka 4
Učenci 5. in 6. razreda se bodo v šoli 
zbrali pozno popoldne. Predstavili 
bomo knjigo Moji odeji, ki jo je za Noč 
knjige 2016 predlagala in zagotovila 
Amnesty International Slovenije, 
brali in izvedli delavnico. Učenci si 
bodo sami pripravili večerjo, prespali 
bodo na šoli, pozajtrkovali, predstavili 
delavnico in Noč knjige obiskovalcem 
ter zaključili dogodek.
Organizator: OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici

Svetinje
19.00: Branje med vinogradi
Kje: Vinoteka Svetinjska klet, Svetinje 
5, Ivanjkovci
V idilični vasici Svetinje blizu 
Jeruzalema bomo dobesedno med 
vinogradi prebirali knjige o vinogradih, 
o ljudeh, ki so ali pa še vedno živijo 
za vinograde in vina. Prinesite knjigo 
zraven in preberite najljubši odlomek. 
Vstopnina 5 € vključuje tudi degustacijo 
vin.
Organizator: Kulturno in izobraževalno 
društvo KELIH

Šempas
18.00-22.00: Noč knjige 2016
Kje: OŠ Šempas, Šempas 76c
Na Noč knjige so vabljeni učenci, 
starši, učitelji, krajani, ljubitelji knjig 
... Obiskal nas bo pisatelj Milan Petek, 
ki bo skupaj z nami prebiral odlomke 
iz svojih del. Možnost lastnega branja 
poljubne knjige v dobri družbi. Za čaj in 
piškotke bo poskrbljeno.
Organizator: OŠ Šempas

Škofja Loka
18.00: Dan in Noč knjige z 
gimnazijskimi literati in igralcem 
Matijem Vastlom
Kje: Gimnazija Škofja Loka, šolska 
knjižnica, Podlubnik 1 b
Predstavitev izbora avtorskih literarnih 
izdelkov dijakov Gimnazije Škofja Loka 
v interpretaciji gledališkega in filmskega 
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igralca Matije Vastla. Večer bomo 
podaljšali v bralni maraton, kjer se nam 
bodo pridružili nekdanji gimnazijci 
literati in drugi naključni bralci ali 
glasbeniki z Gimnazije Škofja Loka.
Organizator: Gimnazija Škofja Loka

Škof ljica
19.00: Noč knjige 2016 v šolski 
knjižnici
Kje: OŠ Škof ljica, Klanec 5
Na letošnji Noči knjige se bo veliko 
dogajalo. Med drugim se bomo zabavali 
ob spoznavanju književnega junaka 
Nikca in si ogledali film o njem, 
poskusili najti skriti zaklad in se ob 
tem naučiti kaj zanimivega o knjigah,  
izdelovali bomo knjižne kazalke in 
prisluhnili pripovedovanju pravljic.
Organizator: OŠ Škofljica

Šmarje pri Jelšah
20.00: Večer poezije pod 
magnolijami
Kje: Knjižnica Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 20
Ob glasbi lokalnih izvajalcev bomo 
prebirali poezijo slovenskih avtorjev.
Organizator: Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Šmartno ob Paki
21.00: Med črkami in besedami
Kje: Grad Packenstein
Noč ima vedno svojo moč. In kaj 

lepšega je, kot se v družbi z dobro 
knjigo podati na potep po skrivnostnem 
gozdu Ravbarske vasi. Svoje zapise, 
utrinke in misli bodo prebirali šaleški 
Hotenjevci in člani KD Šmartno ob 
Paki in Gorenje.
Organizator: Šaleško literarno društvo 
Hotenja in KD Gorenje in Šmartno ob 
Paki

Šoštanj
11.00: Naredim si knjigo
Kje: Mestna galerija, Trg bratov 
Mravljakov 7
V delavnici z Metko Starič se bomo 
učili ročne vezave knjige. Delavnica je 
namenjena odraslim in je brezplačna. 
Pridobljena znanja bomo lahko 
uporabili tudi doma. Hkrati si bomo 
ogledali razstavo ex librisov.
Organizator: Zavod za kulturo Šoštanj

Tabor pri Sežani
20.00: Literarno popotovanje
Kje: Vaški dom Tabor
Noč knjige bomo organizirali v majhni 
vasici Tabor v Občini Sežana. V goste 
smo povabili vse Uršljane, mlade 
nominirane literate zadnjih nekaj let 
na Festivalu mlade literature URŠKA, 
ki ga vsako leto organizira JSKD. 
Literarno popotovanje bomo končali 
naslednji dan v vasi Križ pri Sežani z 
predstavitvijo nominiranih Uršljanov in 
branjem njihovih del.
Organizator: JSKD OI Sežana
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Trbovlje
19.00: Srečko Kosovel in mi: Rajši 
hlapčujemo, kakor da bi živeli
Kje: Dom Svobode Trbovlje, Trg 
Franca Fakina 4
Igralci Mladinskega gledališča 
Svoboda Trbovlje bodo interpretirali 
še vedno družbeno aktualne in kritične 
Kosovelove pesmi. Povezali so jih v 
smiselno predstavo obogateno z gibom 
po odru in minimalističnimi videi, 
katere rdečo nit predstavlja zbujanje 
zavesti posameznika o družbenem 
stanju. Recital malo drugače, za vse 
generacije, ki ne hlapčujejo in sanjarijo, 
ampak živijo in si vladajo!
Organizator: Mladinsko gledališče 
Svoboda Trbovlje

Trebnje
18.00: Pravljična urica s Pavlino 
Hrovat
Kje: Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 
Kidričeva 2
Dragi otroci, lepo vabljeni na pravljično 
urico s pravljičarko Pavlino Hrovat.
Organizator: Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

20.00: Literarni večer z Borisom 
Cavazzo
Kje: Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 
Kidričeva 2
Vsako življenje je lahko roman. Za 
življenje Borisa Cavazze je en roman 
premalo. Zgodba, ki jo je eden največjih 

igralcev našega prostora zaupal Vesni 
Milek, je stkana iz drobcev spomina, je 
kolaž trenutkov, otroških krivic, sramu, 
premagovanja ovir, vonjev, barv in 
razpoloženj. Z gostom se bo pogovarjala 
Mirjana Kavčič.
Organizator: Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje

Velenje
19.00: Kdo bo bral, če pa roman 
stane toliko kot kilogram rostbifa!
Kje: Preddverje Mestne knjižnice 
Velenje, Šaleška 21 
Ob Noči knjige vabimo na 
Lirikonfestovo aprilsko šestnajstinko: 
pogovor z Andrejem E. Skubicem, 
uveljavljenim slovenskim pisateljem 
in prevajalcem. O aktualni družbeni 
problematiki, pisateljevanju in jeziku 
ter identiteti se bosta z avtorjem 
pogovarjala Ivo Stropnik in Urška 
Zupančič.
Organizator: Ustanova Velenjska knjižna 
fundacija, Mestna knjižnica Velenje 
Čitalnica Pri pesniški duši in KUD 
Muzaget 

20.00: Odprimo knjige: bralna 
značka za odrasle
Kje: Mestna knjižnica Velenje, 
Šaleška 21
Ob zaključku projekta Odprimo knjige: 
bralna značka za odrasle v goste prihaja 
priznana slovenska ustvarjalka Svetlana 
Makarovič, s katero se bo pogovarjala 
Andreja Ažber.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje
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22.00: Literarno-glasbeni recital 
Zeliščarka
Kje: Mestna knjižnica Velenje, 
Šaleška 21
Literarno-glasbeni recital Zeliščarka 
v izvedbi Aphre Tesla in Svetlane 
Makarovič.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje

Velike Lašče
19.00: Mladi prostovoljci – na 
fotografski razstavi in v resnici
Kje: Knjižnica Frana Levstika Velike 
Lašče, Stritarjeva cesta 1
Zanimiva fotografska razstava bo 
prikazala prostovoljce skupine Mladi 
Parnas malo drugače. Kako, boste 
lahko spoznali skozi razgovor, ki ga je 
ob otvoritvi njihove razstave na Noč 
knjige pripravil Jože Starič.
Organizator: Knjižnica Frana Levstika 
in Zavod Parnas

Vipolže
20.30: V dvoje z Viniko - letni 
koncert Vokalne skupine Vinika 
ob izdaji zgoščenke
Kje: Vila Vipolže, Vipolže 29
Koncert bomo obogatili z odlomki 
iz knjige Potovanje male boginje, ki  
je nastala pod peresom Vinikinih 
ustvarjalcev lepe besede.
Organizator: Vokalna skupina Vinika

Vojnik
18.00-24.00: Noč branja
Kje: Osnovna šola Vojnik, 
Prušnikova 14
Dejavnost je namenjena učencem od 6. 
do 9. razreda. Najprej jih čaka literarni 
večer, nato večerja, kasneje pa vrsta 
zanimivih delavnic pozno v noč. Učenci 
v šoli tudi prespijo. Ob polnoči, ko se 
odpravijo v “spalnice”, to je razrede, kjer 
prespijo, jim ob svečkah pol ure beremo 
tudi učitelji. Kasneje učenci berejo še 
svoje najljubše knjige. Okoli 8. ure jih 
nato zbudimo in povabimo na zajtrk.
Organizator: Osnovna šola Vojnik

Vrhnika
18.00: Pravljica bice Sonje o 
dinozavru Dinu in njegovih 
prijateljih
Kje: Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Mladinski oddelek), Tržaška cesta 32
Vabljeni na pravljično urico z Društvom 
Kneipp. V glavni vlogi bo nastopal 
dinozaver. Družbo pa mu bodo delale 
ročno izdelane živali Sonje Vrhovnik.
Organizator: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Društvo Kneipp

18.00-20.00: Predstavitev knjige 
Čaji dobre misli Terezije Nikolčič 
- 101 zelišče za ljudi in živali
Kje: Grabeljškova dvorana Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32
Redkokdaj knjižni prvenec ugleda luč 
sveta v avtorjevem osemdesetem letu 
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starosti. Svojo strokovno in praktično 
zeliščarsko pot je Terezija Nikolčič 
obelodanila v knjigi na preko 300 
straneh. V knjigi je predstavljenih preko 
100 zelišč in vsebuje nasvete za pripravo 
čajnih mešanic, njihovo hrambo in ne 
nazadnje napotke, kako z zdravilnimi 
zelmi lajšati zdravstvene tegobe 
domačih živali.
Organizator: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Terezija Nikolčič

18.00-24.00: Knjigobežnica - 
izmenjevalnica knjig
Kje: Medetaža Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika, Tržaška cesta 32
Vabimo vas, da spomladansko čiščenje 
izvedete tudi na domačih knjižnih 
policah: tiste knjige, ki ste jih že 
prebrali in jih ne potrebujete več, 
lahko prinesete v knjižnico in si zase 
izberete druge. Z lepšim vremenom 
bomo ponovno zagnali tudi Vrhniške 
knjigobežnice in odprli novo sezono 
branja na javnih površinah ter obudili 
zunanje knjižne poličke.
Organizator: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Zala Kurinčič

20.00-20.30: Odprtje fotografske 
razstave Boruta Lozeja 
Škocjanske jame
Kje: Cankarjev salon Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32
Društvo za kulturo in kvaliteto življenja 
Nauportus Viva in Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika vabita na ogled fotografij 
podzemnega sveta in površja Parka 
Škocjanske jame. Na odprtju razstave 

bo predstavljen Park Škocjanske jame, 
ki je naravni pojav izjemne svetovne 
vrednosti. Avtor fotografij je Borut Lozej, 
naravovarstveni nadzornik in vodnik, 
ljubitelj fotografije in izkušeni fotograf.
Organizator: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Društvo za kulturo in kvaliteto 
življenja Nauportus Viva

20.30-22.30: Predstavitev knjige 
Če boste molčali, bodo kamni 
govorili
Kje: Grabeljškova dvorana Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32
V goste prihaja Anton Komat, 
samostojni raziskovalec, publicist in 
naravovarstvenik in z njim njegova nova 
knjiga. V njej nam prinaša poglobljen 
vpogled v manipulativna ozadja, ki so 
nas pripeljala na rob zatona Zahoda. 
Ponuja pa tudi konstruktivne rešitve, 
ki so še možne, čeprav lovimo zadnji 
vlak. Eno je poznati resnico, drugo jo je 
razumeti. Le kdor jo razume, jo lahko 
tudi zapiše.
Organizator: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Anton Komat

22.30-24.00: Literarna branja
Kje: Grabeljškova dvorana Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32
V sodelovanju z Javnim skladom za 
kulturne dejavnosti organiziramo 
večer literarnega branja, na katerega 
vabimo vse literate, ki pišete zase, za 
svoje domače ali kar tako. Predstavili 
se bodo tudi ustvarjalci Vrhniške 
literarne skupine. Večer bomo zaključili 
s pravljico za lahko noč mladinske 
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pisateljice in sodelavke Zdenke Obal.
Organizator: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika in Vrhniška literarna skupina

Zgornje Pirniče
18.00: Pravljični večer
Kje: OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37/b
V šolski knjižnici OŠ Pirniče bo za učence 
1. in 2. razreda potekal Pravljični večer. 
Skupaj z učenci bomo brali pravljice, 
likovno ustvarjali, izdelovali knjižne 
kazalke in se posladkali s pravljičnim 
čokoladnim napitkom ter piškoti.
Organizator: OŠ Pirniče

Zreče
7.30-12.00: Branje - za užitek in 
znanje
Kje: Srednja poklicna in strokovna šola 
Zreče, Dravinjska cesta 1
Dijaki bodo v dopoldanskem času 
preživeli čas s knjigo. Razmišljali bodo, 
zakaj so nekatere knjige danes še vedno 
zanimive, se na ustvarjalen način srečali 
s “Shakespearjem” in njegovim časom, 
predstavili knjižne novosti ter doživljali 
branje kot užitek.
Organizator: Šolski center Slovenske Konjice-
Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

Žalec
20.00: After eight v žalski knjižici
Kje: Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec, Aškerčeva 9a
Večer posvečen knjigi in Shakespearu.
Organizator: Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec
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Borovnica
17.00: Svetovni dan knjige s 
Francijem Rogačem
Kje: Dvorana nad vrtcem, Paplerjeva 5
Na povabilo Knjižnice dr. Marje 
Boršnik Borovnica bo Borovnico takrat 
obiskal pisec romana za odrasle in 
pravljičar Franci Rogač. Prebirali bomo 
zgodbe, se o njih pogovarjali, morda 
pa se že napisanim pridruži celo nova. 
Prireditev je namenjena vsem tistim, ki 
jih privlači svet otroške domišljije.
Organizator: Knjižnica dr. Marje Boršnik 
Borovnica

Brežice
20.00: Zašelestele bodo breze
Kje: Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 
12 b
Na leposlovnem oddelku Knjižnice 
Brežice bodo v sobotnem večeru 
zašelestele breze. Z Belokranjico Ivano 
Vatovec se bomo pogovarjali o njenem 
najnovejšem romanu Kjer šelestijo breze. 
Prepletali bomo dogodke, izrisovali like 
kmečkih ljudi, njihovih značajev, se 
dotaknili mitološkega junaka Zelenega 
Jurija … Vse to pa pospremili z glasbo.
Organizator: Knjižnica Brežice

Celje
8.00-11.30: Menjaj branje in sanje
Kje: OŠ Frana Kranjca Celje, 
Hrašovčeva 1
Nacionalni Unesco ASP projekt 

Gimnazije Ledina poteka tudi na OŠ 
Frana Kranjca v Celju, kjer bo med 
učenci potekala izmenjava knjig. V 
vsako podarjeno knjigo bo učenec 
zapisal posvetilo novemu bralcu. Z 
akcijo praznujemo dan knjige.
Organizator: OŠ Frana Kranjca Celje

Grgar
16.00: Borova pot
Kje: Kulturna dvorana, Grgar 47
Odprtje Borove poti v okviru projekta 
Slovenska pisateljska pot. Vladimir 
Pavšič - Matej Bor se je rodil v 
Grgarju in njemu posvečamo literarno 
pot. Pri skulpturi Palčki - Pihalčki 
bo slavnostno odprtje poti, potem 
sprehod po poti z literarnimi branji in 
predstavitvijo krajevnih znamenitosti. 
Ob 18.30 bo ogled dokumentarnega 
filma o Mateju Boru, potem pa 2. 
bralni maraton Grgar 2016.
Organizator: Bralni klub Grgar

Ilirska Bistrica
19:00: Knjige – mostovi med nami
Kje: Glasbeni center Art of music, 
Bazoviška cesta 32
Bistričani bomo prebirali literaturo 
domačih in tujih že uveljavljenih 
literatov, prav tako pa bodo svoja dela 
predstavili domači literarni ustvarjalci, 
ki jih je na Bistriškem kar nekaj.
Organizator: Literarno društvo Ilirska 
Bistrica
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Ivančna Gorica
9.00-13.00: Čitalnica pod drevesi
Kje: Zelenica pred knjižnico Ivančna 
Gorica, Cesta II. grupe odredov 17
Knjižnica skupaj z krajinskimi arhitekti 
ob Svetovnem dnevu knjige organizira 
čitalnico na prostem v sklopu meseca 
krajinske arhitekture, ki poteka v 
aprilu. V ta namen se bo na zelenico 
pred knjižnico namestila čitalnica na 
temo urejanja okolice. Otroci bodo 
poleg  prebiranja knjig lahko ustvarjali 
na kreativni delavnici pod vodstvom 
študentke krajinske arhitekture Mojce 
Seliškar.
Organizator: Knjižnica Ivančna Gorica

Izola
10.00: Marmorirana bukvica, 
ustvarjalnica za odrasle
Kje: Mestna knjižnica Izola - Biblioteca 
civca di Isola, Ulica Osvobodilne fronte 
15
Mestna knjižnica Izola in Borza znanja 
Izola, v sodelovanju z zavodom Parnas, 
vabita na ustvarjalno delavnico za 
odrasle. Izdelali bomo 80-stransko 
knjigo, trde platnice pa oblekli v 
marmoriran papir. Delavnico bo vodila 
Metka Starič. Udeležba je omejena na 
10 sodelujočih. Prijavite sprejemamo na 
tel. št. (05) 6631-282 ali na e-naslovu: 
izola@borzaznanja.si.
Organizator: Mestna knjižnica Izola - 
Biblioteca civca di Isola

Križevci pri Ljutomeru
19.00: Bralni klub za odrasle
Kje: Sejna soba, Občina Križevci, 
Križevci pri Ljutomeru 11
Članice Bralnega kluba Kelih na redno 
mesečno srečanje medse vabimo tudi 
druge ljubitelje knjig. Ob kozarcu 
izjemnega prleškega vina se bomo 
pogovarjali o knjigi Buda iz predmestja 
(avtor Hanif Kureishi). Odlična 
priložnost za druženje ob knjigi!
Organizator: Kulturno in izobraževalno 
društvo Kelih

Ljubljana
10.00: Pravljična urica in 
ustvarjalna delavnica
Kje: Park ob čolnarni in rastlinjaku v 
parku Tivoli
V pravljični urici bo v prvem delu 
predstavljena slovenska slikanico 
Živalski ringaraja. V drugem delu bo 
sledila ustvarjalna delavnica, kjer se 
bodo otroci učili, kako poimenovati 
živali in rastline v italijanskem jeziku. 
Organizator: Ana Devetak

11.00: Marta (po slikanicah Majde 
Peršolja)
Kje: Družinski center Mala ulica, 
Prečna 7
Pripovedovalka Ana Duša je izvirne 
slikanice Majde Peršolja, ki se na 
otrokom razumljiv način dotikajo 
velikih življenjskih vprašanj, kot so 
ljubezen, nasilje, prijateljstvo in smrt, 
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povezala v enotno pripoved, katere 
glavna oseba je deklica Marta. Primerno 
za otroke od 3. leta dalje.
Organizator: Javni zavod Mala ulica

20.00: Knjige - kiparska 
instalacija
Kje: Šuštarski most, Ljubljana
Avtor Igor Spreizer že od leta 2006 
razstavlja izvirne male plastike iz žgane 
gline na posebni lokaciji v Ljubljani - 
na Šuštarskem mostu. Med številnimi 
temami so tudi knjige in njegovi kipci 
- zverinice, muzikantje in druge beštije. 
V tej razstavi bodo predstavljene male 
plastike iz žgane gline, ki imajo (držijo 
ali so del skulpture) knjige.
Organizator: Igor Spreizer

20.00: Premiera Macbetha
Kje: Drama, Erjavčeva 1
Tokratno premierno uprizoritev v režiji 
Igorja Pisona bo zaznamoval pogled 
prek intimnega. S postavitvijo dogajanja 
v zasebnost dnevne sobe ali kuhinje in s 
koncentratom protagonistov predstavlja 
Macbeth z vsemi okrutnostmi in 
paradoksi vivisekcijo današnjih odnosov 
in spektakel zla prek najmanjše 
družbene celice.
Organizator: SNG Drama Ljubljana

22.00: Branje v spomin Alešu 
Debeljaku
Kje: Slovenski dnevi knjige - 
Zaklonišče pod Argentinskim parkom
Pridružite se nam v zaklonišču 
pod Argentinskim parkom ob prav 

posebnem večeru, posvečenem Alešu 
Debeljaku, na svetovni dan knjige v 
soboto ob 22h. Prijave in navodila na: 
slovenski@dneviknjige.si
Organizator: Društvo slovenskih 
pisateljev

Maribor
10.00-13.00 in 16.00-19.00: 
Čitalnica na dvorišču: Pesem za 
vilo in druge pravljice s pisateljico 
Cvetko Bevc
Kje: Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30
Čitalnica na dvorišču je udobno srečanje 
s knjigo, pod starim orehom, kjer se 
v miru lahko prepustimo neznanim 
svetovom. Ob 11.00 bo na ogled 
Čarobni izvir, gledališka predstava 
staršev otrok Waldorfskega vrtca 
Maribor, Mavrična dežela. Ob 16.30 bo 
sledila Pesem za vilo in druge pravljice, 
lutkovno-glasbena predstava in pogovor 
s pisateljico Cvetko Bevc. Ob 17.00 
bodo na vrsti Igraraje, ustvarjanje in 
poustvarjanje.
Organizator: Zavod MARS Maribor

19.00: Pesniški turnir
Kje: Kazinska dvorana SNG Maribor, 
Slovenska ulica 27
Za laskavi naziv vitez/vitezinja poezije 
se bo v Kazinski dvorani SNG Maribor 
ob 19. uri pomerilo 12 pesnikov in 
pesnic, ki jih bosta žirija in občinstvo 
izbrala na polfinalnih nastopih.
Organizator: Založba Pivec
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Novo mesto
13.00: Bralna ura
Kje: Srednja šola za gostinstvo in 
turizem, Ulica talcev 3
Dijaki in strokovni delavci bomo 
prebirali odlomke iz del mladinske 
književnosti in se o njih pogovarjali.
Organizator: Grm Novo mesto - center 
biotehnike in turizma in Srednja šola za 
gostinstvo in turizem

Razkrižje
17.00: Pogovor z avtorico knjige 
Rumeni avtomobilček, gospo 
Majdo Magdaleno Kodba
Kje: Knjižnica in čitalnica Razkrižje, 
Šafarsko 42
Avtorica pravi, da je zgodba 
njeno potovanje skozi dogajanja 
premikajočega se predmeta rumenega 
avtomobilčka. Zgodba je napisana za 
odraslega, ki lahko skozi besede razume 
čustva odraslega pisca, otroci jo bodo pa 
razumeli, ko bodo postali odrasli. Lepe 
ilustracije pa jim bodo dale predstavo, 
kot jo lahko doživlja le otrok.
Organizator: Knjižnica in čitalnica 
Razkrižje

Slovenj Gradec
9.00: Vzemi in daruj knjigo
Kje: Dom sv. Elizabete, Župnjijska 
cerkev sv Elizabete
Ekološko društvo Slovenj Gradec vabi 
na svoj spomladanski dvoriščni sejem 
pred Elizabetinim domom v Slovenj 
Gradcu. Poleg stvari primernih za 

ponovno rabo ter rožic, semen in sadik 
bomo zbirali in menjavali knjige, ki 
jih ne potrebujemo več. Če bo kakšna 
ostala pa jo bomo dali v naše rabljene 
hladilnike, ki so temu namenjeni.
Organizator: Ekološko društvo Slovenj 
Gradec

Slovenske Konjice
7.30: Okrogla miza o knjigi
Kje: OŠ Pod goro Slovenske Konjice, 
Šolska ulica 3
V knjižnici bomo imeli okroglo mizo 
ob Svetovnem dnevu knjige. Brali bomo 
odlomke iz najljubših knjig in pripravili 
oddajo po šolskem radiu.
Organizator: OŠ Pod goro Slovenske 
Konjice

Topol pri Medvodah
10.00: Branja drevesom: literarni 
izlet
Kje: Začetek izleta pred Podružnično 
osnovno šolo Topol, Topol pri 
Medvodah 17
Drevesa dajejo material za knjige. 
Predvsem pa kažejo, kaj je življenje 
v resnici. Naše poslanstvo je, da to 
zaznamo, širimo zavedanje o tem. Tako 
vse vesolje preide na višjo frekvenco 
zavesti. Dan zemlje in dan knjige bomo 
izkoristili za širjenje zavedanja, da so 
drevesa življenje. Po poti od Katarine 
do Grmade se bomo ustavljali in brali 
drevesom, vodil pa nas bo gozdar in 
pesnik Jakob Šubic.
Organizator: Kulturno umetniško društvo 
Fofité, Literarna sekcija Fofiteli
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Velenje
16.00: Zbudimo Jurija in zmaja s 
knjigo
Kje: Škalsko jezero, Ribiški dom 
Velenje, Cesta na jezero 7 b
Prebiranje knjig ob Škalskem 
jezeru s člani društva Revivas, 
avtorji prispevkov in obiskovalci ob 
sprehajalnih poteh in pri Ribiškem 
domu. Na voljo bosta tudi zbornik 
Škalske zgodbe in zbirka pesmi Pod vodo 
vas, nad vodo glas, ki opisujeta nekdanje 
središče vasi Škale s cerkvijo sv. Jurija, 
ki se je zaradi izkopavanja premoga 
pogreznilo in ga je zalila voda jezera. 
Možnost menjave rabljenih knjig.
Organizator: Društvo Revivas Škale



prodajne

akcije



Celje
Noč knjige - noč popustov
Kje: Antika knjigarna in antikvariat 
Celje, Kocbekova ulica 6
Kdaj: 22. april: 19.00 – 23.00
20% popust za nakup knjig 
Organizator: Antika knjigarna in 
antikvariat d. o. o. Celje

Z muzejskim vlakom do knjižnih 
nagrad
Kje: Celje (9.35)  – Šentjur (9.48) – 
Grobelno (9.54) – Šmarje pri Jelšah 
(10.03) – Podčetrtek (10.26)
Podčetrtek (11.05) – Šmarje pri Jelšah 
(11.28) – Grobelno (11.38) – Šentjur 
(11.45) – Celje (11.57)
Kdaj: 23. april
23. aprila, na svetovni dan knjige, bo 
med Celjem in Podčetrtkom zopet začel 
dvakrat na dan voziti muzejski vlak. Pot 
vlaka skozi 21 občin v tem delu Slovenije 
(Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, 
Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, 
Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, 
Zreče, Žalec) je bogato posejana s 
kulturno-umetniškimi in zgodovinskimi 
znamenitostmi. Tokrat pa bo obogatena 
še z literarnim srečelovom. Vsi potniki 
bodo prejeli srečke, ki bodo prinesle 
zanimive in pestre knjižne nagrade. 
Nagrade bo prispevala Založba Sanje, 
srečneži pa jih bodo dvignili v Knjigarni 
Antika Celje.
Organizator:Antika knjigarna in 
antikvariat Celje, Zavod za kulturne 
prireditve in turizem Celea, Slovenske 
železnice in Založba Sanje 

Koper
Knjigarna Libris – podaljšan 
delovni čas
Kje: Knjigarna Libris, Prešernov trg 9
Kdaj: 22. april: 08.30 – 23.00
22. aprila bomo v knjigarni Libris 
podaljšali delovni čas. Obiskali nas 
boste lahko vse do 23. ure. Prijazno 
vabljeni!
Organizator: Libris d.o.o.

Mladinska knjiga – podaljšan 
delovni čas
Kje: Knjigarna MK Dom knjige, 
Pristaniška cesta 5, Koper
Kdaj: 22. april: 08.30 – 22.00
22. aprila bomo v knjigarni Mladinske 
knjige na Pristaniški podaljšali delovni 
čas. Obiskali nas boste lahko vse do 22. 
ure. Prijazno vabljeni!
Organizator: Mladinska knjiga

Ljubljana
Knjigarna Felix Čopova
Kje: Knjigarna Felix, Čopova 7
Kdaj: 22. – 23. april: 8.00 – 24.00
Na dan 22.4. in 23.4. bomo odprti do 
polnoči.
Organizator: Knjigarna Felix Ljubljana

Mediateka Tomaž Brate in MoTA
Kje: Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9
Kdaj: 22. april: 10.00 – 22.00
Mediateka v branje ponujala publikacije 
iz področja sodobne umetnosti, 



oblikovanja, arhitekture in teorije ter 
vključuje zasebno knjižno zbirko arhitekta 
Tomaža Brateta. Ob Noči knjige bo 
odprta do 22. ure, vse publikacije MGML 
bodo znižane za 30%. Na ta dan bodo 
ekskluzivno na ogled publikacije, ki 
predstavljajo življenje in delo Sebastiãa 
Salgada, katerega razstavo Geneza 
odpiramo 31. maja.
Organizator: Muzej in galerije mesta 
Ljubljane

Noč knjige V Hiši sanjajočih knjig
Kje: Hiša sanjajočih knjig, Trubarjeva 29
Kdaj: 22. – 23. april: 8.00 – 2.00
Knjigarna Hiša sanjajočih knjig bo 22. 
aprila odprta ves dan in vso noč, 23. 
aprila pa do 2. ure zjutraj. Da bodo 
knjige obiskovalcem ta dan posebej 
blizu, bomo omogočili izjemni 50 % 
popust na ves knjižni program založbe 
Sanje (ponudba ne velja za naslove, 
mlajše od 6 mesecev, po ZECK).
Organizator: Založba Sanje

Knjigarna KulKul
Kje: Na vogalu Slovenske 46/Tavčarjeve 
2, v Hribarjevi hiši
Kdaj: 22. april: 8.00 – 24.00
Vse nočne bralce bomo pogostili s 
skodelico kave, da bo lahko Minervina 
sova svobodno letala, tudi med 
pogovorom o filozofskih tračih iz antike 
ob knjigi Diogena Laertskega Življenja 
velikih filozofov. Veljal bo 10% popust 
za vso tujo leposlovno in humanistično 
literaturo. Veljal bo 10% popust za 
vso tujo leposlovno in humanistično 
literaturo.
Organizator: Založba Totaliteta 

Mladinska knjiga – podaljšan 
delovni čas
Kje: Knjigarna MK, Trubarjeva ulica 11
Kdaj: 22. april: 08.00 – 22.00
22. aprila bomo v knjigarni Mladinske 
knjige na Trubarjevi podaljšali delovni 
čas. Obiskali nas boste lahko vse do 22. 
ure. Prijazno vabljeni!
Organizator: Mladinska knjiga

Maribor
Mladinska knjiga – podaljšan 
delovni čas
Kje: Knjigarna MK, Gosposka ulica 24, 
Maribor
Kdaj: 22. april: 08.00 – 22.00
22. aprila bomo v knjigarni Mladinske 
knjige na Gosposki podaljšali delovni 
čas. Obiskali nas boste lahko vse do 22. 
ure. Prijazno vabljeni!
Organizator: Mladinska knjiga

Medvode
Podaljšan odpiralni čas
Kje: Knjižnica Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 190
Kdaj: 22. april: 9.00 – 21.00
Knjižnica bo odprta do 21. ure. Vse, 
ki še gremo s knjigo spat, vabimo med 
police v našo Bukvarno na sotočju po 
skrit zaklad.
Organizator: Knjižnica Medvode



Piran
Podaljšan odpiralni čas
Kje: Mestna knjižnica Piran/Biblioteca 
civica Pirano, Župančičeva 4
Kdaj: 22. april: 9.00 – 22.00
Mestna knjižnica Piran bo odprta do 
22. ure.
Organizator: Mestna knjižnica Piran

Spletno okolje
Akcijske cene knjig v spletni 
prodajalni Založbe Pivec
Kje: http://www.zalozba-pivec.com
Kdaj: 22. in 23. april
Patricijne zgodbe
Akcijska cena odličnih zgodb za 
majhne in velike Patricije Peršolja: 
Marta, Moja nona, Najina poroka, Moj 
nono, Tata zmaj in Hiša iz besed.
Jurka Burka in mlade brihte
Ne ostanite brez zgodb nadvse očarljive 
čarovnice Jurke Burke! Jurka, nekoliko 
nenavadna, a zelo prijetna čaribaba 
pomaga mladim brihtam v stiski, 
včasih pa tudi Jurka potrebuje nekaj 
pomoči. 
Pripovedke o Mariboru in okolici
Gadja kraljica, Tri kače, Vodni mož 
Gestrin, Poštelski zaklad, Pekrska 
gorca in Zlodej sezida cerkev. Ugodne 
cene pripovedk o Mariboru in 
okoliških krajih.
Štoparski vodnik po galaksiji
Komplet šestih knjig kultne knjižne 
serije v času Slovenskih dnevov knjige še 
dodatno znižan.
Organizator: Založba Pivec 

Šmartno ob Paki
Podaljšan odpiralni čas knjižnice
Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 69
Kdaj: 22. april: 10.00 – 20.00
21. aprila bo Knjižnica Šmartno ob Paki 
odprta od 10.00 do 20.00. Ta dan bo 
vpis v knjižnico brezplačen.
Organizator: Knjižnica Šmartno ob Paki

Šoštanj
Knjižni sejem
Kje: Mestna knjižnica Šoštanj, Cesta 
Lole Ribarja 6
Kdaj: 4. april: 10.00 – 18.00
Za vse ljubitelje starih, podarjenih 
knjig, sejem rabljenih knjig.
Da knjige ne bi romale na odpad, 
jim skušamo najti na sejmu nov dom, 
tako ohranimo  dostojanstvo starim 
odsluženim knjigam, ki še vedno nosijo 
v sebi sporočilo za vsakogar, ki si bo 
vzel čas zanjo in njene porumenele liste.
Organizator: Mestna knjižnica Šoštanj

Velenje
Podaljšan odpiralni čas knjižnice
Kje: Mestna knjižnica Velenje, Šaleška 21
Kdaj: 22. april: 9.00 – 22.00
Ob Noči knjige, 22. aprila, bo Mestna 
knjižnica Velenje odprta med 9. in 24. 
uro. V soboto, na Mednarodni dan 
knjige, pa med 8. in 13. uro. Oba dneva 
bo vpis v knjižnico brezplačen.
Organizator: Mestna knjižnica Velenje



Ime linije: Fantazija ekspres 23 (Noč Knjige 2016)
Dne 23. aprila bo s postajališča Ljubljanskega potniškega prometa »Bolnica Petra Držaja« pred 
Vodnikovo domačijo ob 18.30 na domišljijsko krožno vožnjo krenil avtobus »Fantazija ekspres 
23«. Avtobus bo povezal ljubljanske ulice, ki so poimenovane po slovenskih književnikih – z 
njihovimi literarnimi deli.



Pridružite se nam na povezovalnem dogodku Noči knjige in Svetovnega dneva knjige 
2016. Cena vozovnice: 1,20 verza. Vstopite in izstopite lahko na naslednjih postajališčih: 
Bolnica Petra Držaja – Na jami – Stara Cerkev – Tivoli – Tivolska – Konzorcij – Ajdovščina – 
Dalmatinova – Turist – Ilirska – Hrvaški trg – Klinični center – Bolnica – Tržnica Moste – Zaloška 
– Kajuhova – Tovorni Kolodvor – Šola Jarše – Pokopališka – Žale – Savske stolpnice – Topniška – 
Samova – Drenikova – Kino Šiška – Remiza – Kneza Koclja – Zgornja Šiška



Ne veš, da veter sahne,
da se drevo suši,

ne veš, da vse, kar vidiš,
samo na pol živi?
Vse tiše je na polju

velikega sveta,
vse glasnejši postaja

šepet preštevanja
in veš, da v nekem jutru

boš tudi sam preštet,
preštevati, preštevati,

red mora biti, red.

Svetlana Makarovič  
(iz pesmi Preštevanje)


