
 

 

NOČ Z ANDERSENOM

27. marec 2015 
  
 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož se je letos pridružila knjižnicam v Evropi in nekaterim v Sloveniji, ki na poseben način 
praznujejo svetovni dan knjige za otroke in rojstni dan svetovno priznanega pravljičarja
se imenuje Noč z Andersenom in se odvije vsako leto ob koncu tedna, ki je najbližji njegovemu rojstnemu dnevu, 2. aprilu.
Noč z Andersenom bo letos 27. marca s pričetkom ob 18. uri
preživeli v knjižnici ob delih H. C. Andersena, prijetnem druženju, ustvarjalnicah, 
dopisovanju z ostalimi Andersenovci … Praznovanje bomo zaključili 
tega večera.  
Udeležba je brezplačna do zasedbe prostih mest (30 udeležencev)
knjižnici. Prijavite se lahko tudi preko telefona: 
nina.sulek@orm.sik.si                                            

VABLJENI OTROCI OD 

  
 
 
 

Podpisano soglasje lahko prinesete v knjižnico ob prijavi ali
"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
S podpisom soglašam, da pripeljem otroka na prireditev Noč z Andersenom
Ime in priimek otroka: _________________________________________________________________________________
 
 
Datum podpisa: _______________________________________________                                  

 

KNJIŽNICA
Franca Ksavra Meška
O  R  M  O  Ž

OČ Z ANDERSENOM 

27. marec 2015  

se je letos pridružila knjižnicam v Evropi in nekaterim v Sloveniji, ki na poseben način 
praznujejo svetovni dan knjige za otroke in rojstni dan svetovno priznanega pravljičarja Hansa Christiana Andersena. Projekt 

in se odvije vsako leto ob koncu tedna, ki je najbližji njegovemu rojstnemu dnevu, 2. aprilu.
27. marca s pričetkom ob 18. uri in bo za nas prav posebna – skupaj z otroki jo bomo namreč 

preživeli v knjižnici ob delih H. C. Andersena, prijetnem druženju, ustvarjalnicah, Andersenovi večerji, 
Praznovanje bomo zaključili ob 23. uri, ko si boste lahko tudi starši pogledali 

do zasedbe prostih mest (30 udeležencev) in mogoča samo ob predhodni prijavi 
preko telefona: 02/741 55 86 (Leonida ali Nina) ali preko elektronske pošte: 

 
ABLJENI OTROCI OD 6. DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE. 

 

lahko prinesete v knjižnico ob prijavi ali najkasneje v petek, 27. marca 2015.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na prireditev Noč z Andersenom in pridem ponj. 
___________________________________________________________________ iz __________________razreda OŠ ___________________________________

                                                   Podpis staršev: _______________________________________________

 

 

se je letos pridružila knjižnicam v Evropi in nekaterim v Sloveniji, ki na poseben način 
Hansa Christiana Andersena. Projekt 

in se odvije vsako leto ob koncu tedna, ki je najbližji njegovemu rojstnemu dnevu, 2. aprilu.  
otroki jo bomo namreč 

Andersenovi večerji, pantomimi, 
, ko si boste lahko tudi starši pogledali utrinke 

mogoča samo ob predhodni prijavi do 20. marca 2015 v 
ali preko elektronske pošte: 

 

v petek, 27. marca 2015. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

razreda OŠ __________________________________________________ 

____________________________________ 

 

mailto:nina.sulek@orm.sik.si

