Noc Księgarń. Wielkie święto księgarń i czytelników już 20 września!
20 września, po zmroku, w ponad 100 księgarniach stacjonarnych w całej Polsce
rozpocznie się Noc Księgarń. Na gości czekają wieczorne spotkania autorskie,
koncerty, warsztaty, spektakle, słuchowiska, pokazy filmów, a nawet literackie
potańcówki. To pierwsza taka noc w Polsce, a jej organizatorzy już zapowiadają
kontynuację w kolejnych latach.
Po Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek przyszedł czas na święto księgarzy. Z okazji 20-lecia
działalności dystrybutor książek OSDW Azymut postanowił wesprzeć tradycyjne
księgarstwo i przypomnieć czytelnikom, dlaczego warto odwiedzać niezależne księgarnie
stacjonarne.
–
Zdajemy sobie sprawę, że w dobie wielu problemów na polskim rynku książki nie jest
łatwo prowadzić księgarnię stacjonarną– mówi Dorota Bachman z OSDW Azymut. –
Małe, rodzinne biznesy, prowadzone od pokoleń, upadają. Dlatego postanowiliśmy
zorganizować dużą i głośną akcję, aby przyciągnąć uwagę mediów i zaprosić Polaków
w gościnne progi wielu przepięknych księgarń i antykwariatów. To naprawdę niezwykłe
miejsca.
Gdzie odbędzie się Noc Księgarń? Zainteresowanie inicjatywą wśród księgarzy jest
ogromne. W jej pierwszej edycji weźmie udział ponad 100 księgarń z 50 miejscowości
z całego kraju. Do nocnych wydarzeń literackich będą mogli włączyć się mieszkańcy
dużych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Lublina, Łodzi i
Poznania, ale też, co bardzo cieszy organizatorów, mniejszych ośrodków: Brzegu
Dolnego, Lisiego Ogona, Kamiennej Góry, Słupska, Węgrowa, Lubienia, Ustrzyk Dolnych,
Leska, Zawiercia czy Grajewa. To tam działają małe, często rodzinne księgarnie, które
najbardziej potrzebują wsparcia czytelników. Noc Księgarń jest dla ich właścicieli
pretekstem do spełnienia marzeń i zorganizowania nietypowych akcji i wydarzeń dla
swoich klientów.
Ciekawych pomysłów nie brakuje. Obok spotkań autorskich, dyskusji literackich czy
warsztatów edukacyjnych w programie znalazły się m.in. koncerty, poetyckie silent disco,
24-godzinne czytanie „W poszukiwaniu utraconego czasu” Marcela Prousta, nocne
kiermasze, a także literackie spacery, pokazy filmów, teatrzyki dla dzieci i wiele innych
atrakcji.
Imponująca jest też lista gości tegorocznej Nocy Księgarń, swój udział w spotkaniach
zadeklarowali m.in. Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Anna Kamińska, Małgorzata
Rejmer, Szczepan Twardoch, Paweł Sołtys, Jakub Ćwiek, Ryszard Koziołek, Artur Górski,
Kristina Sabaliauskaitė czy Łukasz Lamża. Gośćmi spotkań będą nie tylko autorzy
książek, ale także popularyzatorzy nauki, literaturoznawcy, lokalni twórcy i debiutanci.

Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Nocy Księgarń jest bezpłatny.
Pełny program na stroniewww.nocksiegarn.pl.
Organizatorem akcji jest dystrybutor książek OSDW Azymut. Organizacja wydarzenia
została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcję
wspierają m.in. Polska Izba Książki, Kraków Miasto Literatury UNESCO i Miasto Łódź.
Partnerzy:Kraków Miasto Literatury Unesco, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Czytam
Polskie, Książki Kupuję Kameralnie, Tygodnik Powszechny, Rzeczpospolita,
Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Życie Regionów, Books not dead, Lubimyczytać.pl,
Biblionetka.pl, Książki Magazyn Literacki, Twoja Księgarnia, Booklips.pl, PWN, Copernicus
Center, Wydawnictwo Literackie, Dwie Siostry, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo
Marginesy, Wydawnictwo Sonia Draga, Znak, Literatura, Zakamarki, Nasza Księgarnia,
Wielka Litera, Wydawnictwo Amber, Wydawnictwo BIS, Wydawnictwo Dolnośląskie, Uroda
Życia.
O Organizatorze:
OSDW Azymut działa na polskim rynku księgarskim od dwóch dekad. Od początku swojej
działalności dystrybutor współpracuje z księgarniami niezależnymi. Przed laty firma
organizowała m.in. plebiscyt „Najpiękniejsze Księgarnie”, w którym czytelnicy wybierali
ulubione punkty z całego kraju. Nowe działania Azymutu mają nie tylko upowszechniać
czytelnictwo, ale także promować niezależne księgarnie stacjonarne, które z roku na rok
zmagają się z coraz większymi problemami na rynku książki. Podczas tegorocznych
Warszawskich Targów Książki Azymut zainaugurował ogólnopolski program szkoleniowy
skierowany do księgarzy i animatorów kultury. Projekt Szkolimy-Księgarzy.pl to pierwsza
część szerszego programu dystrybutora. Więcej informacji o nowych projektach Azymutu
można znaleźć na stronach: www.nocksiegarn.ploraz www.szkolimy-ksiegarzy.pl.
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