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Noc literatury 2019 poprvé v SVK 

 
V rámci spolupráce Českých center a knihoven ČR se Severočeská vědecká knihovna 
zapojí poprvé do projektu Noc literatury 2019 ve spolupráci s Vědeckou knihovnou 
UJEP, která se této akce účastní již několik let. Tento projekt odstartoval v roce 2006 
v Praze, ale od roku 2013 se díky spolupráci se Svazem knihovníků a informativních 
pracovníků začal rozrůstat i do dalších měst České republiky a tak v roce 2018 se četlo 
již v 52 městech ČR. Literatura se tak stává na jeden večer celorepublikovým 
fenoménem. Cílem tohoto projektu je představit posluchačům současnou evropskou 
literaturu netradičním způsobem. Na různých místech čtou během jednoho večera 
známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením 
zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentací, je usilováno o vytvoření 
jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. 
 
Noc literatury odstartuje Vědecká knihovna UJEP, kde v areálu Kampusu, Pasteurova 5, 
Ústí nad Labem od 17.00 – 17.45 hod bude předčítat paní Anna Fišerová, herečka 
z Činoherního studia Ústí nad Labem, která by ráda představila 
posluchačům současnou ukrajinskou literaturu v ukázce z knihy Muzeum opuštěných 
tajemství od Oksana Zabužka, dále pak italskou literaturu od Donatella Di Pietrsntonio 
v ukázce z knihy Navrátilka a závěr zajímavého setkání si budou moci posluchači 
vychutnat ukázku švédského autora, Bea Uusma z knihy Expedice – Můj milostný život. 
 
Poté bude Noc literatury pokračovat v Severočeské vědecké knihovně, W. Churchilla 3, 
kde na terase knihovny, v čase od 18.15 – 18.45 hod, bude veřejnost očekávat se svými 
ukázkami člen hudební skupiny Houpací koně, pan Jiří Imlauf, který posluchače přivítá 
ukázkou francouzské literatury spisovatele a cestovatele Sylvaina Tessona, z knihy 
V sibiřských lesích. Závěrečné společné chvíle na terase knihovny budou věnovány 
ukázce španělské literatury, kde se posluchači mohou sejít u ukázky z knihy Anatomie 
jednoho okamžiku od spisovatele, překladatele a novináře Javiera Cercasa, který 
v současné době vyučuje španělskou literaturu na Univerzitě v Gironě. 
 
Třetím netradičním místem letošní Noci literatury bude jistě zajímavě zvolená zahrádka 
nové Literární kavárny v Severočeské vědecké knihovně, Velká Hradební 49, kde bude 
předčítat své ukázky pan Jaroslav Achab Haidler, herec z Činoherního studia Ústí nad 
Labem, od 19.15 – 19.45 hod. Čtenáře přizve k  ukázce z knihy Zkrotit vlka od irského 
prozaika a dramatika Benjamina Blacka. Druhá ukázka bude od portugalského 
prozaika, výtvarníka a hudebníka Alfonsa Cruzo z knihy Květiny. 

        

Tisková zpráva  
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Noc literatury se koná vždy v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi, 
Světa knihy, který se koná v Praze od 9. - 12. 5. 2019 a přivítá příznivce literatury         
na výstavišti v Holešovicích, kde proběhne již pětadvacáté seznámení s literární 
tvorbou řady zemí, nezapomíná ani na české autory. 
 

 

Text: Marta Vodná (PR - SVK) 


