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Tlačová správa  

  
Zajtra vypukne 10. jubilejný ročník 

 Noci s Andersenom na Slovensku 
  

Vo vyše 230 verejných a školských knižniciach 
   strávi rozprávkovú noc na celom Slovensku 

viac ako 10 600 slovenských detí 
 
 

27. marec 2015 
 

 
Bratislava, 26. marca 2015:  
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2015 v piatok 27. marca 2015 bude už desiaty jubilejný ročník 
Noci s Andersenom na Slovensku, počas ktorého strávi nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích 
miestach“ v 232 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska viac ako 10 600 
slovenských detí.  
 
Úspešné podujatie na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) 
a zatiaľ každý rok bol prekonaný rekord v počte zapojených verejných a školských knižníc. Počas prvého ročníka  
v roku 2006 sa podujatia zúčastnilo 1 500 detí, v roku 2015 to bude takmer 10-násobne viac.  Vzhľadom na veľký 
záujem o podujatie sú v mnohých knižniciach poradovníky a preto by rodičia nemali zabúdať na včasné prihlásenie 
detí za detských čitateľov už v predstihu. Motivácia je veľká - je totiž vedecky dokázané, že vďaka čítaniu kníh 
majú deti oveľa bohatšiu slovnú zásobu, dosahujú lepšie výsledky v škole a čo je to najdôležitejšie, v knihách 
nachádzajú aj vhodné vzory správania pre reálne životné situácie. Knihám vďačí aj veľa slávnych osobností za svoj 
úspech. Čítanie má stále svoj význam a je stále moderné! 
 
Podujatie Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali dve knihovníčky Mirka Čápová a Hana Hanáčková  
v roku 2000 v Uherskom Hradišti, kedy v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas 16 rokov sa z pôvodne komorného 
podujatia Noci s Andersenom stalo úspešné medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen 
v Českej republike, ale aj na Slovensku, Poľsku, Slovinsku a tento rok strávia noc v knižniciach aj deti  
na niekoľkých ojedinelých „spacích miestach“ aj na Novom Zélande, v Austrálii, USA, Izraeli, v Afrike ale  
aj v ďalších európskych krajinách: Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bulharsku, Dánsku, švajčiarsku, Španielsku, 
Grécku, Francúzsku, Nemecku, Anglicku, Taliansku a ďalších). Podujatie sa koná vždy v piatok s dátumom blížiacim 
sa ku dňu narodenín  dánskeho rozprávkara – Hansa Christiana Andersena. Noci s Andersenom v roku 2015 sa vo 
všetkých krajinách spolu zúčastní viac ako 90 000 detí.  Slovensko je po ČR v poradí druhou krajinou s najvyšším 
počtom zapojených knižníc do tohto úspešného podujatia na podporu čítania detí. 
 
V každej slovenskej knižnici bude program originálny a iný, ale má spoločného menovateľa, že na neho deti určite 
nezabudnú a takýto silný zážitok  ich poznačí na celý život v nadobudnutí pozitívneho vzťahu  
k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu tráveniu voľného času. Knižnice navštívia spisovatelia, herci, hudobníci, 
majstri ľudových remesiel a rôznych profesií, aby deťom čítali rozprávky a spoločne s knihovníčkami a knihovníkmi 
pripravili pre deti nezabudnuteľný program počas Noci s Andersenom. V mnohých obciach a mestách vo všetkých 
regiónoch Slovenska prídu deťom čítať rozprávky aj starostovia a primátori (Čadca, Handlová, Kováčová, Martin, 
Nové Zámky, Považská Bystrica, Ráztočno, Bratislava – Ružinov a v mnohých ďalších).  
 
Spomedzi desiatok hostí  v tomto roku pomáhajú s prípravou programu pre deti  v malých obciach aj vo veľkých 
mestách: výtvarník a ilustrátor Miroslav Cipár (ZŠ Dubová v Bratislave), spisovateľ detských kníh a hudobník  
na bizarných hudobných nástrojoch Braňo Jobus (Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči), 
spisovateľka Petra Nagyová – Džerengová (Miestna ľudová knižnica v Zohore), do Ľubovnianskej knižnice zavíta 
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aj historik z hradu Stará Ľubovňa, kanisterapeutka so psíkmi (Krajská knižnica v Žiline), známy kynológ  
Ing. Miroslav Stanovský, CSc. prinesie psíkov aj do Krajskej knižnice vo Zvolene a do Knižnice Mateja Hrebendu 
V Rimavskej Sobote prídu deti rozveseliť herci z Občianskeho združenia Červený nos – Clowndoctors. Desiatkam 
ďalších hostí a osobností na celom Slovensku ďakujeme za nezištnú podporu celoslovenského podujatia. 
 
Generálnym partnerom podujatia je Vydavateľstvo Slovart, ktorý všetkým prihláseným knižniciam  
od prvého ročníka podujatia na Slovensku poskytuje knižný dar a tiež ceny do súťaže pre deti.  
 
Pri príležitosti 10. ročníka Noci s Adersenom bude Spolok slovenských knihovníkov a knižníc oceňovať 
najaktívnejšie knižnice knižným darom od partnerov podujatia: Vydavateľstva Slovart a kníhkupectva Martinus.  
 
30 verejných a školských knižníc, ktoré sa do Noci s Andersenom zapojili doteraz každý rok (spolu 10-krát počas 
rokov 2006 – 2015) dostanú knižný dar od Vydavateľstva Slovart v hodnote 50 EUR. Kníhkupectvo Martinus 
venuje doteraz 9-krát zapojeným knižniciam knižný dar v hodnote 30 EUR a 8-krát zapojeným knižniciam do Noci 
s Andersenom v hodnote 20 EUR. Vďaka obidvom partnerom podujatia Slovart a Martinus získa hodnotný dar 
viac ako 50 verejných a školských knižníc z celého Slovenska (krajské, mestské aj obecné) v hodnote 2 000 EUR. 
 
Hlavným mediálnym partnerom podujatia je RTVS - Rádio Regina, ktoré bude dňa 27. marca 2015 opäť vysielať 
celodennú rozhlasovú reláciu Rozprávkové Rádio Regina so zaujímavými témami o čítaní a význame kníh, 
s celodenným vysielaním rozprávok a živými reportážami z knižníc, ktorá sa teší veľkej obľube u detských  
aj dospelých poslucháčov.   
 
Čítanie kníh v detskom veku rozvíja nielen predstavivosť a fantáziu detí, ale zlepšuje aj ich vyjadrovacie schopnosti  
a slovnú zásobu. Príbehy v knihách prinášajú deťom vhodné vzory správania a riešenia problémov, ktoré neskôr 
uplatnia vo svojom živote. Knihy deti učia, vychovávajú, hrajú sa s ich citmi, rozosmievajú ich, prenikajú celou 
detskou dušou a z detí tak postupne vychovávajú lepších a vzdelanejších ľudí pre neskorší dospelý svet. 
 
Knihy dnes majú silných konkurentov v počítačových hrách, internete alebo  v pasívnom pozeraní televízie.  
Tie však v deťoch postupne deformujú ich kreativitu a nepodporujú ich vlastnú predstavivosť – to dokážu jedine 
knihy. V dnešnej technicky vyspelej spoločnosti je výchova detí k čítaniu jedným z najdôležitejších poslaní 
knižníc na celom svete.  
 
V jubilejnom 10. ročníku Noci s Andersenom na Slovensku dosiahneme celkový počet viac ako 50 000 
slovenských detí, ktoré sme „nakazili čítaním“ na takmer 1 500 „spacích miestach“ vo verejných 
a školských knižniciach na celom Slovensku v rokoch 2006 – 2015. 
 
 
Tešíme sa na jubilejný 10. ročník Noci s Andersenom na Slovensku v roku 2015! 
 

 
Koordinátorka Noci s Andersenom na Slovensku: 

Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
členka Rady vlády SR pre kultúru 
 
02/59274494, 0904694054, silvia.stasselová@gmail.com 
http://www.nocsandersenem.cz 
www.infolib.sk 


