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Bratislava, 22. marec 2018 
 
V nadväznosti na nedávny Týždeň slovenských knižníc 2018 na začiatku marca – mesiaca kníh  
sa už zajtra, v piatok 23. marca 2018, bude konať trinásty ročník Noci s Andersenom na Slovensku, počas 
ktorého strávi nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v takmer 210 verejných a školských 
knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska a takmer 9 000 zúčastnených slovenských detí. 
 
Úspešné podujatie na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) a do 
podujatia na podporu čítania detí sa každý rok zapájajú desiatkyverejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch 
Slovenska. Počas prvého ročníka v roku 2006 sa podujatia zúčastnilo 1 500 detí, v roku 2018 ich bude 9 000.  
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 18 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, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, Grécku, Veľkej Británii, Nemecku, 
Dánsku, Novom Zélande, Malte, Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Saudskej Arábii a tento 
rok by sa malo podujatie konať aj v jednom kibuci v africkej Keni, kde strávi rozprávkovú noc 20 afrických detí.  
 
Podujatie sa koná vždy v piatok s dátumom blížiacim sa ku dňu narodenín dánskeho rozprávkara – Hansa Christiana 
Andersena. Noci s Andersenom v roku 2018 sa vo všetkých krajinách tento rok spolu zúčastní viac ako 95 000 detí na 
viac ako 1600 zaregistrovaných „spacích miestach“, pričom  Slovensko je po Českej republike 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. K programu na mnohých miestach už neodmysliteľne patrí aj 
sadenie stromčekov „rozprávkovníkov“ (Fabularius Anderseni), ktorým deti pri sadení spoločne želajú bohatú úrodu 
nových rozprávok a detských kníh. 
 
V jednotlivých knižniciach prídu čítať deťom rozprávky a destské knihy mnohé osobnosti a spisovatelia, na mnohých 
miestach budú deťom čítať aj primátori aj starostovia. 
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Na Slovensku je spolu 26 verejných a školských knižníc, ktoré sa do podujatia zapojili v každom z 13. ročníkov: 
Verejná knižnica Miluláša Kováča v Banskej Bystrici, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Knižnica Ružinov 
v Bratislave, Kysucká knižnica v Čadci, Oravská knižnica Antona Habovoštiaka v Dolnom Kubíne, Metská knižnica 
v Handlovej, Obecná knižnica v Horných Salibách, Vihorlatská knižnica v Humennom, Knižnica pre mládež mesta 
Košice, Tekovská knižnica v Leviciach, Novogradská knižnica v Lučenci, Turčianska knižnica v Martine, Zemplínska 
knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Krajskáb knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Knižnica Antona Bernoláka 
v Nových Zámkoch, Školská knižnica pri ZŠ a MŠ v Oravskej Lesnej, Podtatranská knižnica v Poprade, Považská 
knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Mestská 
knižnica vo Svite, Mestská knižnica v Štúrove, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne – pobočka v Opatovej, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Krajská knižnica v Žiline. 
 
Tešíme sa, že tento rok sa do podujatia Noc s Andersenom 2018 prihlásilo aj 12 nových verejných a školských knižníc, 
v ktorých strávia deti nezabudnuteľnú rozprávkovú noc po prvýkrát: 
Základná škola s materskou školou v Horných Otrokoviciach, Základná škola v Lastomíre, Centrum voľného času 
v Martine, Základná škola s materskou školou v Mokroluhu, Základná škola na ul. Gábora Bethlena v Nových 
Zámkoch, Obecná knižnica v Opatovskej Novej Vsi, Základná škola v Pribete, Základná škola na Sládkovičovej ul. 
v Ružomberku, Základná škola v Senici, Základná škola na Vajanského ul. v Skalici, Základná škola na Veľkomoravskej 
ul. v Trenčíne, Materská škola vo Veľkom Záluží. 
 
Hlavným menovateľom programu podujatia je v prvom rade vždy čítanie a hrdinovia z detských kníh,  
ale na oživenie čaká všetky deti aj ďalší zaujímavý program, ktorý im umocní zážitok z noci strávenej vo verejných 
a školských knižniciach. Na mnohých miestach budú hľadať rozprávkové poklady, k neodmysliteľným častiam 
programu patria aj rôzne súťaže, karnevaly, pyžamové párty, skypovanie či nočné  výpravy v hradoch a kaštieloch. 
 
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. Hlavným mediálnym partnerom podujatia 
je rodinné Rádio Regina verejnoprávnej televízie RTVS, ktoré bude v piatok 23. marca 2018 opäť vysielať celodennú 
rozhlasovú reláciu Rozprávkové Rádio Regina na všetkých troch regionáonych vysielaniach Rádio Regina Západ, Stred 
aj Východ, 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.  
 
Trinástym ročníkom Noci s Andersenom na Slovensku dosiahneme celkový počet viac ako 90 000 slovenských detí, 
ktoré sme „nakazili čítaním“ na viac ako 2 200 „spacích miestach“ v slovenských  verejných a školských knižniciach v 
rokoch 2006 – 2018. Už teraz sa tešíme na 14. ročník Noci s Andersenom na Slovensku v roku 2019! 
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