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Noc literatury
Již pošesté se letos Krajské knihovna Karlovy Vary připojuje celoevropské akci NOC LITERATURY.
Tuto akci pořádají česká centra po celé Evropě a poslední roky se k ní připojují také knihovny
v České republice. V zásadě jde o to, představit obyvatelům měst současnou evropskou literaturu,
na netradičních místech a netradičním způsobem.
Netradiční místa? Jistě! Letos zavítáme do dvou církevních objektů, z nichž jeden stále slouží svému
účelu, zatím co z druhého je zajímavé muzeum. Podíváme se také do luxusního hotelu i starobylé
pivnice a navštívíme jednu z nejstarších budov v našem městě a také zázemí jedné z kulturních
organizací.
„V minulých ročnících se Noc literatury konala 2x v historickém lázeňském centru města a jednou
také na hlavní třídě TGM. V posledních dvou letech jsme s ní přišli blíže k domovům karlovarských
občanů, protože se Noc literatury konala v Rybářích a Horních Drahovicích.“ Říká ředitel knihovny
Vratislav Emler a dodává: „Letos se opět chystáme do historického centra našeho krásného města.
Noc literatury zavítá na Zámecký vrch a do ulice Petra Velikého.“
Letošní Noc literatury připadá na čtvrtek 9. 5. 2019. Číst se na všech místech začíná v 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00 a ve 20:30 hodin. Pro posluchače a milovníky literatury je připraveno celkem
šest čtecích míst. Zájemci mohou během večera od 18:00 do 20:30 obejít všechna zastavení
postupně nebo si vybrat jen určitá místa, ukázky či interprety. Doba čtení ukázky je vždy 20 minut,
doba na přechod na další čtecí místo 10 minut.
Interprety Noci literatury budou i letos herci z karlovarských divadel.

Knihy, autoři a interpreti…
Zámecká věž
interpretka: Ivana Sedláčková
Itálie Donatella Di Pietrantonio: Navrátilka

Chrám svatých nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla - knihovna
interpretka: Anna Ratajská
Portugalsko Afonso Cruz: Květiny

Savoy Westend Hotel – lobby salonek
interpret: Karel Beseda
Rakousko Robert Menasse: Hlavní město

Ředitelství Muzea Karlovy Vary - atrium
interpretka: Hana Franková
Švédsko Bea Uusma: Expedice

Chebský dvůr - pivnice
interpret: Marek Himl
Ilona Ferková: Ještě jedno, Lído! (povídka Zaříkávač Poker) KHER 2018

Kostel sv. Lukáše – Muzeum voskových figurín
interpret: Viktor Braunreiter
Švýcarsko Peter Stamm: Jemná lhostejnost světa

Tisková zpráva obsahuje letošní logo Noci literatury.
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