Letošní, již 22. ročník pohádkové Noci s Andersenem, proběhne v pátek 1. dubna 2022, a není to
Apríl!
Noc s Andersenem je mezinárodní akce Klubu dětských knihoven SKIP ČR, při níž děti, bez
rozdílu národnosti, víry či handicapu, nocují v knihovnách, školách a jiných spřátelených
organizacích. Knihovny, školy, kluby či dětské domovy v Čechách, v Evropě, ale také v zámoří
tak jednou ročně otevírají své brány, aby děti vybavené polštářky a spacáky mohly i v noci
naslouchat čtení pohádek, na které v dnešní uspěchané době není doma tolik času. Akce je
spojena s výročím narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a s Mezinárodním dnem
dětské knihy.
Na webových stránkách NsA přibývají každým dnem nové a nové knihovny, školy a zájmové
organizace. I letos noční pohádkové dobrodružství prožijí děti nejen v České republice, na Slovensku
či v Polsku, ale také např. ve Velké Británii, Turecku, ve Francii, Slovinsku, Srbsku, Chorvatsku, na
Maltě, Novém Zélandu, USA, v Austrálii, Španělsku, Itálii či v Německu i v Rakousku... Nocovat se
bude v knihovnách, školách základních, vysokých i mateřských, ve školních družinách, v Českých
školách bez hranic, v muzeích a galeriích, zoologických zahradách, knihkupectvích, domech dětí,
dětských domovech, dětských skupinách či domovech seniorů, v komunitních centrech, v centrech
volného času, u junáků, skautů i pionýrů, ale také třeba v azylovém domě... A první Noc s
Andersenem spojenou se čtením pro ukrajinské děti zažijí také na Velvyslanectví dánského
království! Píší: "V plánu jsou 4 čtení – 2 skupiny českých dětí a 2 skupiny ukrajinských dětí.
Doufáme, že vše vyjde a děti si návštěvu ambasády náležitě užijí!" Jak to tak počítáme, nocovat bude
na více než 1.500 místech naší platety asi 90.000 dětí i dospělých! :-) Záštitu (kterou naleznete na
stránkách Noci – www.nocsandersenem.cz v sekci novinky) nad touto pohádkovou Nocí převzal
ministr kultury ČR pan Martin Baxa.
I letos bude vysílat Rádio Junior - speciální večerní a noční vysílání - a proběhne i speciální "noční"
soutěž o novou knihu Do Nepaměti, ze které je ilustrace na letošním plakátu i pohlednicích, které pro
všechny nocující rozeslalo nakladatelství Albatros. Nakladatelství Argo pro děti připravilo soutěž o
několik knih a časopisy Mateřídouška a Sluníčko poskytly na 40.000 svých výtisků. Speciální soutěže
připravila platforma Veverusak.cz a jako každý rok vydal speciální číslo také časopis Krajánek.
Také právě letos proběhne odkládané slavnostní vyhlášení miliontého účastníka! Ten dorazí do
Městské knihovny v Rokycanech a my moc gratulujeme! A protože už je to 2 roky, vyhlásíme také
milion prvního, který bude z Městské knihovny A. Marka v Turnově, kam dorazí všichni kmotři i
autor znělky Martin Hybler. V Turnově bude velká sláva, neb budou při Noci s Andersenem pokládat
ZÁKLADNÍ KÁMEN nové knihovny!
Akci k podpoře dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR

