
 

 

Noč v knjižnici 2022  

 

V petek 21. 4. 2022 smo se dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje udeležili težko pričakovanega 

dogodka Noč v knjižnici 2022, ko smo se družili v prostorih šolske knjižnice od petkovega večera do 

sobotnega jutra. Z dejavnostmi smo začeli ob 18. uri. Prišli so tisti dijaki,  ki so se javili, da bodo pomagali 

pripraviti prostor in prigrizke. Ob 19.30  so začeli prihajati ostali dijaki in knjižničarka D. Grgurić Vidic je 

naredila uvod v dogodek. Rdeča nit dogajanja so bila pisma. Na kratko je predstavila knjigo z naslovom 

Pisma tebi avtorice Nike Kovač. Sledila je predstavitev delavnic, ki so jih pripravile profesorice. Po 

uvodu smo se dobro najedli ocvrtkov, spomladanskih zavitkov, pohanega mesa, sira ter kruha in 

francoske solate, ki smo jo pripravili sami ob pomoči knjižničarke in prof. Nine Papež. Nato smo se 

razdelili v dve skupini. V prvi skupini pri prof. Marjeti Gregorčič Markovič smo pisali pisma osebi, ki smo 

ji želeli sporočiti nekaj pomembnega. Vsak je izbral eno pismo, na katerem je bila iztočnica, s katero 

smo si lahko pomagali z odločitvijo o vsebini pisma. Delavnica pisanja pisem je trajala pol ure in ob 

koncu jih je profesorica nekaj prebrala. Nekaj pisem je bilo res zanimivih in posebnih, saj smo se vsi 

smejali skupaj s profesoricami. Pisma smo tudi prilepili na plakat in tako okrasili knjižnico. Na drugi 

delavnici, ki jo je vodila prof. Nuša Dedo Lale, smo se učili pisati kaligrafijo, tj. pisanje s peresom, ki ga 

namakamo v črnilo. Na začetku smo se »malo lovili«, a ko smo izvedeli, da ga moramo držati pod kotom 

45 stopinj in dobro pritisniti, je bilo vse lažje. Pisali smo kratka pisma na temo, kaj bi posvetili mlajšemu 

sebi. Po končanih delavnicah smo se odpravili v predavalnico, kjer smo reševali kviz o znanih pisateljih, 

ustanovah, znanstvenikih in glasbenikih, ki letos praznujejo posebne obletnice. Ena izmed njih je tudi 

naša šola, ki je letos praznuje 150-letnico obstoja. Sledil je naš zadnji prigrizek, in sicer pica. Po njej smo 

imeli filmski maraton, ko smo gledali serijo Gospod profesor. Budni smo bili do 2. ure zjutraj, potem 

smo se odpravili spat. Naša noč v knjižnici se je tako zaključila naslednje jutro ob 8. uri, ko smo pojedli 

zajtrk, pospravili za seboj in se odpravili domov. 

Utrinke zapisale:  

Lea Gabrijan, Daša Rugole in Ajša Delič 

     

              



 

 

                                  

                                                

                                 

  

 

 

 

 

Foto: Reševanje kviza (Vir: lasten) 

 

   

Foto: Spanje v knjižnici (Vir: lasten)   Foto: Zajtrk v knjižnici (Vir: lasten) 

 

Foto: Kaligrafija (Vir: lasten) 


