
 

 

 
 
 
 
Dragi prijatelji knjige, 
 
pred nama je jedanaesta Noć knjige, koju organiziramo u povodu Svjetskog dana knjige i autorskih 
prava (23. travnja) i Dana hrvatske knjige (22. travnja) kako bismo još jednom, zajedničkim snagama, 
pozornost skrenuli na knjigu i čitanje, njihovu vrijednost i značenje za pojedinca i svijet. 

 
 

Bez obzira na vrstu i karakter događanja, cilj nam je da kroz zajedništvo dijelimo radost čitanja i 
pisanja. Tema ovogodišnje Noći knjige 2022. je sloboda. Knjiga kao prostor slobode. 
 

 
Ponosni smo na sudjelovanje tijekom cijeloga 
tjedna koje je obuhvaćalo čitanje najdraže 
slikovnice donesene od kuće, posjet djece iz 
odgojno-obrazovne skupine Iskrice i 
Programa predškole općinskoj knjižnici i 
čitaonici Bistra, pa sve do kazališne predstave 
koju je u sklopu Noći knjige također 
organizirala spomenuta knjižnica –  
KD Smješko sa predstavom Naš zeleni svijet 
 

 

 

Značajne obljetnice 

Kada se prisjećamo obljetnica u 2022., u misli nam dolaze 
riječi velike Vesne Parun, kojoj ove godine brojimo 100 
godina od rođenja:  

 

Ljudi će opet pisati rukom, na bilo čemu, na zidovima, 
jer to je jedino gdje se može izreći gola činjenica, a da uz 
nju ne bude laž, da ne bude kancelarija, nego identitet u 
jeziku, u moralu, u kreatorstvu. Najbolji lijek za um je 
književnost.  

(Posljednja volja Vesne Parun : Antologija nesretnih 
sudbina, Denis Derk, VBZ, 2012.) 

 

 



 

 

Oda slobodi 

 
O lijepa, o draga, o slatka slobodo… Življenja, 

govora, izbora, promišljanja, mašte, pristupa, 

čitanja, knjige! 

 

 
 
 
 

Mnogi te danas zazivaju u mraku ratnih 
sukoba, a mi te tražimo na stranicama 
knjiga, šireći spoznaje o tebi i tvojem 
značaju. Uz njihovu pomoć, dajemo ti nove 
definicije, učimo se prepoznavati situacije u kojima si izostala, shvaćamo kolika 

krila daješ svemu ondje gdje si prisutna.  
 
Zahvaljujući tebi, o lijepa, o draga, 
posjećujemo predjele u koje nas noge još 
nisu odvele, susrećemo ljude koje nam oči 
još nisu vidjele; pod tvojim okriljem na 
knjiškim stranicama putujemo kroz prostor i 
vrijeme. 
 

 

U Noći knjige 2022. ispisujemo ti odu u čitavoj lepezi tvojih mnogostrukih 
značenja. A slaveći te, istražujemo i što sve za nas predstavljaš, kako te živimo, 
izražavamo, kojim te bojama oslikavamo.  

 


