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V piatok 30.3.2012 sa bude konať už siedmy ročník Noci s Andersenom na Slovensku, počas 
ktorého strávi nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v 191 verejných, 
obecných a školských knižniciach spolu 7 800 slovenských detí. Úspešné podujatie na 
podporu čítania detí bude vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc (26.3.2012 – 1.4.2012). 
Noc s Andersenom sa koná vždy v posledný piatok pred narodeninami dánskeho rozprávkara 
– Hansa Christiana Andersena. 
 
Podujatie Noc s Andersenom prvý krát zorganizovali dve knihovníčky Mirka Čápová a Hana 
Hanáčková v roku 2000 v Uherskom Hradišti, kedy v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas 
dvanástich rokov sa z pôvodne komorného podujatia Noci s Andersenom stalo úspešné 
medzinárodné podujatie, do ktorého sa v roku 2012 zapájajú knižnice a školy v Českej 
republike (917), na Slovensku (191), Poľsku (44), Slovinsku (7) a v tomto roku sa do podujatia 
zapojili aj České školy bez hraníc v Paríži, Londýne, Frankfurte, Ženeve, Baltimore a v Sydney.  
Na 1 160 „spacích miestach“ strávi dňa 30. marca 2012 nezabudnuteľnú Noc s Andersenom 
viac ako 60 000 detí aj dospelých, ktorí sa budú starať o deti aj o priebeh podujatia.  
 
Úspešné podujatie na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov 
a zatiaľ každý rok bol prekonaný rekord v počte prihlásených knižníc a v počte detí. V roku 
2011 bolo prihlásených 165 knižníc a 6 500 detí. V roku 2012 sme minuloročný rekord  
prekonali o ďalších 26 knižníc a viac ako 1 300 detí. 
 
Generálnym partnerom podujatia je Vydavateľstvo Slovart, ktorý všetkým prihláseným 
knižniciam každoročne poskytuje knižný dar a tiež ceny do súťaže pre deti. Mediálnym 
partnerom podujatia je Rádio Slovensko, ktoré bude dňa 30.3.2012 opäť vysielať celodennú 
rozhlasovú reláciu Rozprávkové Rádio Slovensko, ktorá má veľký ohlas u poslucháčov. 
 
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, majstri ľudových remesiel a niekde aj primátori, 
starostovia a starostky, aby deťom čítali rozprávky a spoločne s knihovníčkami a knihovníkmi 
pripravili pre deti nezabudnuteľný program počas čarovnej Noci s Andersenom. 
 
Počet detí na jednom mieste sa pohybuje v intervale od 10 do 250. Najviac detí na jednom 
mieste strávi Noc s Andersenom na Základnej škole v Čadci s počtom 250 detí. Na druhom 
mieste v počte detí na Slovensku je Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave s 220 
deťmi a práve uvedenú školu si vybral  pán Pedersen, zástupca Dánskeho veľvyslanectva 
v Bratislave, aby osobne priniesol posolstvo z krajiny Hansa Christiana Andersena pri sadení 
rozprávkového stromu na školskom dvore v piatok dňa 30. marca 2012 o 17.00 hod. 
 



 
 
 
Deti zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave si pripravili divadelné predstavenie 
„Hansovi Christianovi Andersenovi z lásky“, ktorého sa o 17.30 zúčastní aj pán Pedersen, 
zástupca veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva na Slovensku. 
 
Na všetkých „spacích miestach“ bude prebiehať verejné čítanie rozprávkových kníh, ktoré 
všetkým prihláseným knižniciam venovalo Vydavateľstvo Slovart. Okrem čítania kníh 
a besied so spisovateľmi sa deti počas Noci s Andersenom budú zapájať do súťaží, hrať hry, 
hľadať poklad, niekde sa zúčastnia lampiónového sprievodu alebo karnevalu. Deti budú tiež 
vymýšľať vlastné nové príbehy, dotvárať úryvky textov podľa vlastnej fantázie alebo spoločne 
písať vlastnú knihu aj s ilustráciami. Mnohé deti čakajú dobrodružné cesty nočným mestom. 
 
Vo väčšine knižníc a škôl bude súčasťou programu aj sadenie rozprávkových stromčekov 
„rozprávkovníkov“ so spoločným želaním, aby deťom prinášali úrodu nových rozprávkových 
príbehov. Počas dvanástich ročníkov medzinárodného podujatia bol už vysadený celý les 
rozprávkových stromov „Fabularius Anderseni“ vo všetkých zúčastnených krajinách. 
 
V Malokarpatskej knižnici v Pezinku príde deťom čítať rozprávku primátor a deti navštívia 
priestory Vinohradníckeho múzea, kde budú v podzemných priestoroch hľadať rozprávkový 
poklad, v Dolnom Kubíne strávia deti Noc oravských tradícií, zvykov a kulinárskeho potešenia 
a naučia sa vyrábať syrové korbáčiky, v Rimavskej Sobote budú deti spoločne stavať 
Knihobránu z vyradených kníh, v Oravskej Lesnej očakávajú Snehulienku a sedem trpaslíkov, 
Knižnica pre deti a mládež mesta Košice bude mať na piatich miestach vždy iný 
nezabudnuteľný program pre deti, v Sološnici budú mať od starostky obce deti k dispozícii 
celý dom kultúry len pre seba, v Knižnici v Bratislave - Nové mesto sa deti ocitnú 
v rozprávkach Tisíc a jednej noci, po stopách putovania námorníka Sindibáda. 
 
Všetky slovenské deti, ktoré sa v piatok 30.3.2012 nebudú môcť podujatia zúčastniť osobne, 
môžu na rozhlasovej stanici Rádio Slovensko počúvať celodenné vysielanie „Rozprávkové 
Rádio Slovensko“ až do soboty rána s množstvom zaujímavých rozprávok a živých vstupov 
z knižníc. Všetkých rodičov detí určite zaujmú pripravované relácie a rozhovory s mnohými 
osobnosťami o význame čítania na formovanie osobnosti a vzdelanostnej úrovne ich detí.  
Čítanie je opäť moderné! 
 
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 celú detskú dušu a z detí tak 
postupne robia lepších a vzdelanejších ľudí pre neskorší dospelý svet. 
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