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Pozvánka na seminář  

Vážení, 

zveme Vás na seminář SOUČASNÁ SEVERSKÁ LITERATURA, který 
se uskuteční ve středu 14. března 2018 od 9:15 hod. v přednáškovém sále 
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, ul. Winstona Churchilla 3 
(předpokládaná doba ukončení je ve 13 hod.). 

Přednášet budou Mgr. Jitka Jindřišková a Mgr. Michal Švec. 

Jitka Jindřišková vystudovala obor Norský jazyk a literatura na Masarykově 
univerzitě. Působí jako překladatelka (fantasy trilogie Havraní kruhy), externí 
literární redaktorka, lektorka norštiny, recenzentka serveru iLiteratura.cz 
a vedoucí literárního projektu Skandinávského domu. 

Michal Švec vystudoval obor Finská filologie na Univerzitě Karlově, kde 
v současnosti pokračuje v doktorském studiu literární komparatistiky. Působí 
jako překladatel (Dopis pro mou ženu, Strážkyně pramene), externí literární 
redaktor, lektor finštiny a předseda Skandinávského domu. 

Anotace: 
Přednáška představí knihovníkům české překlady severské literatury, které 

byly vydány v cca posledních pěti letech. Zaměří se na čtenářsky oblíbené tituly 
a poradí, jak se zorientovat v hlavních soudobých trendech a žánrech ze Severu, 
jakými jsou krimi, „severské podivno“, humoristická literatura nebo historický 
román. Severskou literaturou je míněno především pět národních literatur zemí 
evropského Severu, tedy Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Přednáška 
přinese také zajímavosti o knižní politice a působení knihoven v těchto zemích 
a situaci na českém knižním trhu ve vztahu k severským literaturám. 
Neopomene zmínit ani práci překladatelů ze severských jazyků či tipy, kde 
v případě zájmu hledat další informace. 

Kontaktní osobou pro přihlášení je Mgr. Zdenka Andree, e-mail 
andree@svkul.cz, telefon 475 209 126, l. 154. Přihlášky je nutné zaslat do 
12. 3. 2018. 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým 
krajem. 

Těšíme se na Vás! 

S pozdravem    Mgr. Jana Linhartová, ředitelka 
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