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Noc literatury 2014

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu
prostřednictvím série veřejných čtení, která se konají na různých místech města. Projekt organizují
Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC
(European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních
velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představuje v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho
svého současného autora. Projekt se uskutečnil 14.5.2014 v předvečer zahájení největšího knižního
festivalu v České republice – Světa knihy.
Při letošní NL jsme spojili síly s kolegy z GASKu, knihkupectví Kosmas a Hrádku (České muzeum
stříbra). Partnerství velice příjemné, protože na všech stanovištích vše fungovalo bez problému.
V GASKu hostili herečku Martinu Preissovou, která zde představila knihu Linn Ullmanové „Než
usneš“. Poslechnout si ji přišlo 40 lidí. Na Hrádku si mohlo 52 posluchačů vychutnat krásný přednes
pana Jana Vlasáka, který četl z knihy Paola Giordana „Tělo“. O čtení v Kosmasu se postaral
kutnohorský herec Václav Veselý. První a část druhé kapitoly knihy Pii Juulové „Vražda na Hallandovi“
si vyslechlo 37 lidí. V naší knihovně četl pan Miloslav Mejzlík. Vybral si knihu „Starý král ve
vyhnanství“ autora Arno Geigera. Svým přednesem potěšil 48 posluchačů.
Četlo se každou celou hodinu od 18 do 22 hod. Potom si herci s posluchači povídali nebo se jim
alespoň podepsali na speciální podpisové karty, které jsme na tuto akci připravili. Všichni zúčastnění
si pochvalovali příjemnou atmosféru, o kterou se postarali i naši sponzoři – Vinné sklepy Kutná Hora.
Po posledním čtení přišli umělci i organizátoři do knihovny na neformální posezení s občerstvením.
Paní ředitelka všem srdečně poděkovala, vysvětlila smysl našich aktivit a projevila přání znovu se se
všemi sejít.
Doufáme, že podobně vydařených akcí zažijeme co nejvíce.
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