
Slovenski šolski muzej 
Ljubljana
Plečnikov trg 1

Mladinska knjiga, knjigarna 
Konzorcij, Slovenska cesta 29 

kitajska kultura

Mladinska knjiga
Čopova ulica 3

afriška kultura

Modrijanova knjigarna
Trubarjeva cesta 27

irska kultura

Hiša sanjajočih knjig
Trubarjeva cesta 29
 
kulture Orienta

Felix knjigarna
Cankarjeva cesta 6

latinsko-ameriška kultura
Otvoritev Noči knjigarn in 
razstave fotografij otrok s 
posebnimi potrebami z 
naslovom Poglej me 
(avtorja Petra Greiner in 
Rene Gomolj).
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18.30
Plesni nastop Folklorne 
skupine Tine Rožanc na 
Plečnikovem trgu.

Lutkovna igrica Sovica Zofi 
odkriva muzej.

Vodenje po razstavi 
Slikanica, moja prva knjiga
s sovico Zofi.
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Kratka zgodbica v kitajskem 
jeziku (prebrana bo tudi v 
slovenščini)

Delavnice: 
• izdelovanje kitajskih vozlov 

(učiteljica Xu Xiao)
• izdelovanje kitajskih mask 

(učiteljica Xu Xiao)
• kultura pitja čaja

Lutkovna predstava (Z lutko
okoli sveta, Zavod Global) 
zgodb, povzetih po afriškem 
ljudskem izročilu.

Delavnica za otroke ter
predstavitev afriške kulture
v sodelovanju z Zavodom
Global (Max Zimani in Teja 
Kuk).

Kratka zgodbica v irskem 
jeziku (prebrana bo tudi v 
slovenščini) in predstavitev 
irske kulture v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Irske. Delavnica za otroke ter 

predstavitev arabske kulture 
v sodelovanju z arabskim       
kulturnim društvom Rozana.

Lutkovna predstava (Z lutko
okoli sveta, Zavod Global) 
zgodb, povzetih po 
latinsko-ameriškem izročilu.
 
Kratka zgodbica v brazilskem 
jeziku (prebrana bo tudi v 
slovenščini) in predstavitev 
brazilske kulture v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Federativne 
republike Brazilije. 

Ogled razstave Moja prva 
berila v knjižnici muzeja 20
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 Flavta in pevski nastop  

(učiteljica Xu Xiao)

Delavnica:
• kaligrafija, spoznavanje   
     osnov kitajske pisave 
    

Glasbeni nastop afriškega 
pevskega zbora Sankofa 
(Kulturno-umetniško društvo 
Baobab).

Nastop glasbene skupine
Bog Bards 
in 
Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana.

Glasbeni nastop z arabskim 
pridihom bo pripravilo arab-
sko kulturno društvo Rozana,
sledi glasbeni nastop
Konservatorija za glasbo in   
balet Ljubljana.

Glasbeni nastop
Konservatorija za glasbo in   
balet Ljubljana.

Učna ura iz leta 1900
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Chi (učiteljica Jing Ximei) 
Tradicionalni kitajski ples 
(učiteljica Wang Xiao) 
Dai dance (učiteljica Liu Shan)
Ples s pahljačo (učiteljica 
Wang Xiao)
Kitajski horoskop
  

Nastop z afriškimi bobni 
pod vodstvom Issiaka Sanoua 
(tolkalec in bobnar iz Burkine 
Faso).

Plesni nastop Šole irskega 
plesa, ki jo je ustanovila Irka 
Joan McIntyre. Plesni nastop in predstavitev 

tradicionalnih arabskih plesov 
v sodelovanju z arabskim 
kulturnim društvom Rozana.

Plesni nastop plesnega 
para Andraž Koritnik in 
Neža Škofljanc iz Plesnega 
kluba Miki.

Vodenje po stalni razstavi 
Šolstvo na Slovenskem skozi 
stoletja in občasnih razstavah 
Pišem, torej sem! in Slikani-
ca, moja prva knjiga.
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Predstavitev slikanice       
Hallerstein. Pogovor s Huiqin 
Wang, avtorico slikanice 
Hallerstein – Slovenec v
prepovedanem mestu, 
sinologom dr. Mitjo Sajetom, 
likovnim urednikom Pavletom 
Učakarjem in urednico Ireno 
Matko Lukan.
 

Pogovor s pisateljico in 
literarno kritičarko Gabrielo 
Babnik, ki nam bo približala 
resnično Afriko, bo povezoval 
televizijski novinar Sekumady 
Conde.

Druženje ob knjigah, kozarčku 
in prodajni razstavi prevodnih 
del irskih pisateljev. 

Rumi, Hafiz in Štirideset pravil 
ljubezni turške pisateljice Elif 
Shafak z literarnimi gosti. Večer 
vodi Tjaša Koprivec. 

Predstavitev knjig Che 
Guevara in Maximo lider 
(o Fidelu Castru), ki jo bo 
vodila Brigita Vehar.

Zaključek Zaključek Zaključek Zaključek Zaključek Zaključek

NOČ KNJIGARN 2014
Ljubljana, 20. junij

Medijski pokrovitelji: 
Delo, Slovenske novice, Tiskarna Januš, revija Bukla, Emka.si, Glasilo Ljubljane, Cicizabavnik, Moj planet, Radio 1

Sodelujejo: 
Arabsko kulturno društvo Rozana, Folklorna skupina Tine Rožanc, glasbena skupina Bog Bards, Issiaka Sanou, 
Konfucijev inštitut, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, MOL, Pevski zbor Sankofa, Plesni klub Miki, Slovenski 
šolski muzej, Šola irskega plesa,  Veleposlaništvo Irske, Veleposlaništvo Federativne republike Brazilije, Zavod 13, 
Zavod Global 

Do 24. ure bodo odprte tudi knjigarne:
• Mladinska knjiga, Knjigarna Wolfova, Wolfova ulica 8 
• Felix knjigarna, Čopova ulica 7 
• Felix knjigarna, Miklošičeva cesta 11 
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Če v podaljšanem času ne bo obiskovalcev, si knjigarne, ki nimajo 
programa, pridržujejo pravico, da predčasno zaprejo svoja vrata.

Organizator dogodka si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu.

Program dogodka NOČ KNJIGARN


