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Bratislava, 9. 3. 2015
V mene Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc si Vás dovoľujeme
pozvať na slávnostné otvorenie 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc (23. 3. – 28. 3. 2015),
ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2015 o 13.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Podrobný
program slávnostného podujatia s tlačovou konferenciou nájdete v priloženej pozvánke
so všetkými uvedenými partnermi podujatia a Týždňa slovenských knižníc 2015.
Knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými
inštitúciami s aktívnym podielom na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve
knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov
ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a
návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom internetu.
Týždeň slovenských knižníc 2015 s mottom Knižnice pre všetkých bude preto prostredníctvom
najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju dôležitú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.
Vyvrcholením TSK 2015 bude aj tento rok podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom
vo verejných a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok dňa 27. marca 2015,
kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti
Medzinárodného dňa detskej knihy v deň narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena. Už v predtermíne sme prekonali minuloročný rekord v počte 226 prihlásených „spacích
miest“ v porovnaní s posledným ročníkom, kedy sa podujatia na Slovensku zúčastnilo 221 knižníc
a takmer 9 000 detí. Partnermi tohto úspešného podujatia sú: Vydavateľstvo Slovart, kníhkupectvo
Martinus a RTVS – Rádio Regina, ktoré bude dňa 27.3.2015 vysielať celodenné rozhlasové
vysielanie Rozprávkové Rádio Regina pri príležitosti Noci s Andersenom 2015 v závere TSK 2015.
Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujeme za Vašu podporu v prospech slovenských knižníc!
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