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Ponad 200 wydarzeń, dziesiątki spotkań autorskich, koncerty, warsztaty i spacery
literackie po zmroku - przed nami Noc Księgarń 2020. Tegoroczna edycja festiwalu
potrwa od 15 do 17 października. Ze względu na pandemię festiwalowe wydarzenia
odbędą się WYŁĄCZNIE W INTERNECIE

Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo organizatorzy podjęli decyzję, że wszystkie
festiwalowe wydarzenia odbędą się jedynie za pośrednictwem Internetu.
Przez cztery wieczory, od 14 do 17 października, nadawać będą dla czytelników prosto z
księgarń! Mimo obostrzeń będzie też można zrobić zakupy książkowe po zmroku - zdalnie
(przez telefon, internet) oraz podczas nocnych rabatów w księgarniach (przy zachowaniu
odstępów i zasłanianiu nosa i ust). Przed wybraniem się do księgarni na zakupy po zmroku
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie COVID-19 (kliknij tutaj).

Noc Księgarń to ogólnopolski festiwal literacki organizowany od jesieni 2019 roku przez
dystrybutora książek OSDW Azymut. Pierwsza edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy
czytelników, którzy po zmroku odwiedzili ponad 100 księgarń w całej Polsce.
W programie tegorocznej edycji Nocy Księgarń (15-17 października 2020) znalazły się m.in.
spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, koncerty, wystawy, wykłady, specjalny cykl
wydarzeń wirtualnych.
Podobnie jak w ubiegłym roku w Nocy Księgarń wezmą udział cenieni autorzy, artyści czy
twórcy książki dziecięcej. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia gośćmi księgarzy będą m.in.
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Katarzyna Nosowska, Zygmunt Miłoszewski, Jakub Szamałek, Wojciech Chmielarz, Jakub
Małecki, Dorota Masłowska, Zyta Rudzka, Aneta Jadowska, Marcin Szczygielski, Mikołaj
Grynberg, Daniel de Latour, Agata Passent, Marcin Świetlicki, Wojciech Drewniak (Historia
bez cenzury) czy Kamil Janicki.
Literackim patronem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Leopold Tyrmand. Z tej okazji
program festiwalu otworzy spotkanie z Marcelem Woźniakiem – biografem autora “Złego” (14
października o godz. 17:00).
Program Nocy Księgarń 2020 uzupełni także specjalny blok wydarzeń online o tematyce
ekologicznej organizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w
Polsce. Specjalna część wydarzeń poświęconych inicjatywie Europejskiego Zielonego Ładu to
m.in. spotkania z naukowcami, warsztaty ekologiczne, wystawa instrumentów z recyklingu
czy koncert zespołu Czereśnie.
Organizatorem projektu Noc Księgarń 2020 jest dystrybutor książek OSDW Azymut.
Ogólnopolska Noc Księgarń została doﬁnansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.
Noc Księgarń w internecie:
https://nocksiegarn.pl/noc-ksiegarn-2020-do-zobaczenia-online/
www.nocksiegarn.pl
www.fb.com/nocksiegarn
www.instagram.com/nocksiegarn
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