
Noč knjige 2018 -  Metelkova bralnica,  

šolska knjižnica, 20. aprila 2018 

 
 

Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo 

po vsem svetu, zadnja leta tudi ponoči. S knjižnim ponočevanjem so 

začeli v Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji in na Irskem, izjemno prodorna 

Noč knjige sorodne srčne krvi od leta 2012 poteka na sosednjem 

Hrvaškem, leta 2014 pa je v sodelovanju s hrvaškimi kolegi prvič 

zaživela tudi v Sloveniji in Srbiji. Premierno slovensko Noč knjige je na 

svetovni dan knjige pod častnim pokroviteljstvom Slovenske 

nacionalne komisije za Unesco soustvarilo 79 krajev – in ničkoliko 

knjižnih zanesenjakov – po Sloveniji in v zamejstvu. 

Mednarodni dogodek, ki knjigo in branje postavlja na piedestal 

gradnikov zdrave družbe, nagovarja vse generacije bralcev. Na prav 

posebno noč, ko knjiga pokaže svojo moč, se na Slovenskem zvrsti 

plejada dogodkov, usmerjenih k dvigovanju zavesti o branju, 

opogumljanju duha in bistrenju pogleda. 

 



Tudi na naši šoli smo se  pridružili VSESLOVENSKEMU IN MEDNARODNEMU knjižnemu 

ponočevanju, ki smo ga poimenovali METELKOVA BRALNICA. 

Enajst četrtošolcev  s sedmošolko ter učiteljico Katjo Ploj  in šolsko knjižničarko Marinko 

Cerinšek je petek, 20. 4. 2018, popoldne in noč ter  soboto, 21. 4. 2018, do 9. ure skupaj 

preživelo v šoli – v  šolski knjižnici. 

Cilji popoldanskega, večernega in jutranjega druženja so bili: 

Dvigniti zavest o branju, opogumljati  duh in bistriti pogled, branje v družbi vrstnikov je 

prijetno.  

Naše vodilo je bilo: Kdor bere, je vsemu kos. Brati je častno. 

Spomnili smo se Cankarjevega in Župančičevega leta, zato smo se uvodoma pogovorili o 

Cankarjevi črtici Pehar suhih hrušk, pri čemer smo razmišljali o odnosih med otroki doma in v 

šoli ter  med otroki in odraslimi. Pomembno je, da smo med sabo prijazni, spoštljivi, 

razumevajoči  … Seveda smo poskrbeli tudi za zdrav duh v zdravem telesu – razgibavanje, 

sladkanje s palačinkami … 

Večer  smo preživeli ob pogovoru, raziskovanju po knjižnih policah, s svojo knjigo v roki. 

Knjižnični knjižni junaki pa so nas popeljali v spanec, saj je spanje v šoli v šolski knjižnici prav 

posebno doživetje, ki ostane v spominu.  

Sobotno jutro je minilo ob zajtrku, pogovoru, oblikovanju naših misli na plakat in branju 

optimistično nagajivih in poučnih Župančičevih verzov iz pesniške zbirke Mehurčki.  

Zadovoljni v družbi staršev smo odšli novemu sobotnemu dnevu naproti z željo, da se 

večerno branje in spanje v šoli še kdaj ponovita.  

Zapisali. 

Marinka Cerinšek, Katja Ploj 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


