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Noc literatury 2017

Městská knihovna Kutná Hora upořádala spolu s partnery v pátek
12. května 2017 už pátý ročník literárního happeningu, který
zahrnuje skvělé texty aktuální evropské literatury, atraktivní „čtecí“
místa a zajímavé interprety.
Noc literatury 2017 proběhla v letošním roce na více než 50 místech v České
republice i ve světě, na její organizaci se podílejí Česká centra, Sdružení
kulturních institutů zemí EU, zahraniční velvyslanectví i Evropské komise v ČR a
letos i nakladatelstvím Labyrint.
Ta letošní, kutnohorská Noc literatury byla ve znamení několika změn.
Tou první byla změna termínu. Na základně podnětů z minulých ročníků jsme
zvolili záměrně páteční termín (namísto předchozích středečních).
Druhou změnou bylo nastavení intervalu mezi jednotlivými čteními na 45 minut
z dřívějších 60 minut.
Co funguje naprosto skvěle, je spolupráce našich partnerů – Dům Dačického,
České muzeum stříbra a GASK, což umožnilo krásná číst na krásných místech –
v GASK to byla Barokní lékárna, v Domě Dačického přednáškový sál a v České
muzeum stříbra zvolilo Hrádek a jeho výstavní síň. Zapomenout nemůžeme na
knihovnu – letos se vytvořil improvizovaný obývák města v oddělení pro
dospělé čtenáře.
Jako oblíbené se ukázaly opět slosovatelné podpisové karty interpretů a
opravdu pohodovou páteční atmosféru dotvořilo výborné víno. Knížka a
sklenka vína prostě k sobě patří a my děkujeme Vinným sklepům Kutná Hora za
sponzorský dar!
I to nejpodstatnější – výběr čtoucích interpretů - se letos ukázalo jako velmi
šťastné. Téměř tři stovky návštěvníků tak potkávaly Ivanu Chýlkovou (Dům
Dačického), Báru Valentovou (GASK), Václava Jílka (Hrádek) a Romana Zacha
(knihovna).

Noc literatury 2017 vyvolala řadu pozitivních ohlasů návštěvníků. Jeden za
všechny uvádíme.
Dobrý den, chtěla jsem Vám velice poděkovat za skvělý nápad přesunout letos Noc literatury na
páteční večer. Již dva roky se marně snažím této skvělé akce zúčastnit, ale kvůli pracovním a rodinným
povinnostem se mi v týdnu bohužel nepodařilo čas ušetřit.
Skvělý výběr herců doplněný ochutnávkou vína z Kutnohorských sklepů ještě podtrhl úžasný kulturní
zážitek.
S pozdravem
Veronika Burýšková

O tom, že připravená kutnohorská modifikace Noci literatury 2017 byla
příjemná nám, návštěvníkům, ale i hercům dokresluje třeba i status Vaška Jílka:

Všem našim hostům, partnerům a posluchačům moc děkujeme.
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