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8 października 2021

Noc Bibliotek 2021
W ramach VII Nocy Bibliotek 9 października Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Kielcach zaprasza na spotkania autorskie z pisarzami. Tegoroczna edycja
wydarzenia odbywa się pod hasłem “Czytanie wzmacnia”.
9 października o godzinie 20.00 biblioteka zaprasza do swojej siedziby a spotkanie z Anną
Kańtoch, z wykształcenia orientalistką, autorką książek fantasy dla dorosłych i młodzieży.
Jest pięciokrotną laureatka Nagrody im. Janusza A. Zajdla, w 2013 roku wyróżniona także
Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego. Łaska (2016), jej pierwsza książka pozbawiona
elementów fantastycznych, została nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru oraz zdobyła
nagrodę Kryminalna Piła. Wiara (2017) otrzymała podczas Międzynarodowego Festiwalu
Kryminału 2018 Nagrodę Specjalną im. Janiny Paradowskiej.
Spotkanie z autorką poprzedzi o godzinie 18.00 spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem,
który zadebiutował w 2000 na łamach “Twórczości” dwoma opowiadaniami z Księstwa.
Niech żyje wolność i Scyzoryk, które zostały wydane w jednym tomie w 2011, tworzą
wieloczęściowy autobiograficzny cykl pt. Księstwo. Autor zamierza go kontynuować o
kolejne księgi. W 2009 Masternak napisał scenariusz filmowy pt. Jezus na prezydenta!. Jest
także współautorem książki Kino polskie 1989 – 2009. Historia krytyczna oraz noweli
filmowej Jezus na prezydenta!, wydanej przez Korporację Ha!art (2010).

Czytanie wzmacnia
Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych
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bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną
ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. Trudny czas pandemii
szczególnie pokazał, jak ważne i potrzebne są biblioteki – spróbujmy wspólnie sprawić, by
jak najwięcej ludzi je pokochało i uznało za swoje miejsca. Nocy Bibliotek towarzyszy akcja
„Podziel się książkami” – zachęcająca czytelników do przynoszenia do bibliotek
przeczytanych nowości wydawniczych, klasyki i lektur oraz innych poszukiwanych książek.
Centrum Edukacji Obywatelskiej akcję zainicjowało i rozwija pod patronatem Biblioteki
Narodowej, z udziałem współorganizatorów – Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także licznych partnerów i
patronów.
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