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Noc literatury v Královéhradeckém kraji 

Knihovny pořádající Noc literatury

Ve středu 13. května 2015 se uskutečnil již 9. ročník akce nazvané Noc literatury.[1] Projekt realizují Česká centra 

ve spolupráci se sítí kulturních institutů zemí Evropské unie EUNIC (European Union National Institutes for 

Culture). Tradičně v předvečer veletrhu a literárního festivalu Svět knihy se na neobvyklých místech České 

republiky, ale i v dalších zemích světa, čtou vybraná díla současných evropských autorů. Letos se k akci připojilo 

celkem 75 měst ze 13 zemí. Jen v České republice se aktuálně projektu účastnilo 36 měst, z toho je jich šest 

z Královéhradeckého kraje. Pokud srovnáme zmíněná čísla, musíme dojít ke zjištění, že knihovny, které mají na 

uskutečnění projektu velkou zásluhu, na Královéhradecku rozhodně nelení. Oslovili jsme proto tyto knihovny 

s prosbou, aby se s vámi, čtenáři zpravodaje, podělily o to, jak probíhala Noc literatury právě u nich.  Na jakých 

neobvyklých místech Královéhradeckého kraje se četlo, se dozvíte na následujících řádcích…

Ve Vamberku…
Marcela Poláčková

Ve Vamberku jsme pro čtení vybrali krásně zrekonstruované prostory Muzea krajky, důstojné prostory obřadní 

síně a kostel sv. Prokopa s jeho jedinečnou atmosférou. Snažili jsme se vybrat ukázky, které by korespondovaly 

s prostředím. Pravou působivost čteným textům vtiskli i herci Klicperova divadla – Martina Eliášová, Lenka 

Loubalová, Kristýnka Kociánová a Ondra Malý. Čtení se také profesionálně a s vervou zhostili Karel Uhlíř (který 

předvedl brilantní slovenštinu) a Alena Joachimsthalerová, členové divadelního souboru Zdobničan.

Všem účinkujícím patří náš dík za jejich ochotu a vstřícnost. Díky nim si posluchači první Noc literatury užili a 

obohaceni o krásný zážitek ve 22 hodin odcházeli plni dojmů, které umocňovala hudba a zpěv pěveckého souboru 

Kvítek.

Podle reakce posluchačů usuzujeme, že se „první vlaštovička“ tohoto projektu povedla a třeba za rok si Noc 

literatury přijdou zažít i ti, kteří letos váhali.

Kontakt na autorku: knihovna.dospeli@vamberk.cz

Web knihovny: http://www.knihovna-vamberk.cz/

Fotogalerie z akce: http://www.knihovna-vamberk.cz/noc-literatury/4781

V Opočně…
Markéta Švandová

Letos poprvé se naše knihovna zapojila do projektu Noc literatury. Obvykle se návštěvníci přesouvají mezi 

jednotlivými stanovišti, kde si poslechnou úryvky v podání známých osobností. My jsme si však zvolili vlastní 

provedení, v rámci této akce poněkud netradiční. Zorganizovali jsme literární kavárničku pod širým nebem, na 

louce poblíž zvonice. Na stolcích bylo připraveno drobné občerstvení a na křeslech deky pro případ, že by se 

v průběhu večera ochladilo.

Předčítali místní i přespolní nadšenci pro kulturu. Zazněly ukázky z následujících děl: Paul Colize: Back Up, 

Charles Lewinsky: Gerron a Emmi Itäranta: Strážkyně pramene. Před každým úryvkem se posluchači dozvěděli 

něco málo o autorovi a díle, z něhož výňatek pocházel.

Zájem veřejnosti nás mile překvapil. Už před 18. hodinou, kdy akce začínala, byla většina stolků obsazena, plnily 



se i okolní lavičky a trávník. Přišlo přes 20 návštěvníků, zastavovali se i náhodní kolemjdoucí. Zastoupeny byly 

všechny věkové kategorie, a zatímco dospělí naslouchali předčítajícím, jejich dítka dováděla a běhala po louce.

Na závěr se diskutovalo o přečtených textech a plánovaných akcích naší knihovny. Nechyběla ani hudební tečka v 

podobě bubnování, která se líbila hlavně dětem. Před 22. hodinou odešli i ti největší vytrvalci s přáním, aby se Noc 

literatury v Opočně opakovala.

Kontakt na autorku: ms.opocno@gmail.com

Web knihovny: www.knihovna.opocno.cz

Fotogalerie z akce: http://knihovna.opocno.cz/?p=1409 i na https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.1606617092943794.1073741842.1380096328929206&type=3

V Jičíně…

Pavel Jonák

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolu s občanským sdružením proVIZE, obecně prospěšnou společností 

Baševi a za podpory města Jičín letos uspořádala první ročník Noci literatury. Četlo se na čtyřech místech v centru 

města - v Zahradě poznání jičínské knihovny, v Židovské 100, ve farské zahradě a v mimořádně zpřístupněné 

jezuitské koleji. Herečky Gabriela Holbová Šťastná a Kateřina Janečková, moderátor Václav Žmolík a výtvarník 

a zpěvák Štěpán Málek četli z knih: Zamilovanosti Javiera Maríase, Accabadora Michely Murgiové, Kokoschkova 

loutka Alfonsa Cruze a Písek Wolfganga Herrdorfa. Čtení probíhala v půlhodinových intervalech od 18:00 do 

20:30. Publikum si tak samo mohlo vybrat, odkud a kam se vydá. Knihovna napočítala asi padesátku diváků, což 

je při prvním ročníku úspěch. V budově bývalé židovské školy (Židovská 100) následoval po skončení všech čtení 

komorní koncert v podání Tchei-chan v Duu. Ohlasy byly kladné, podle přítomných to byl „příjemný podvečer a 

část noci na zajímavých místech“. Těšíme se moc na Noc literatury 2016.

Kontakt na autora: jonak@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Fotogalerie z akce: http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/13.5._Noc_literatury_2015/

V Červeném Kostelci… 

Hana Nováková

Letos poprvé se v Červeném Kostelci uskutečnila Noc literatury. Akci jsme pojali jako procházku městem a spojili 

netradiční místa s předčítáním úryvků textů současných evropských spisovatelů. Pravidla projektu to umožňovala, 

byť jsme byli v rámci republiky spíše výjimkou.

Navštívili jsme celkem osm míst, a to jak exteriéry, tak interiéry. Čtení se skvěle zhostili studenti náchodského 

Jiráskova gymnázia. Ti si sami vybrali z nabídky dvaadvaceti titulů nejpřitažlivější úryvky. Celá akce se uskutečnila 

na bázi dobrovolnictví, takže knihovna neměla, kromě výlepu plakátů, s akcí prakticky žádné finanční výdaje. Bylo 

třeba jen všechno dobře zkoordinovat. Zvolena byla díla těchto autorů: Javier Marías, Wolfgang Herrndorf, Emmi 

Itäranta, Jonas Karlsson, Paul Colize, Afonso Cruz, Michela Murgiová a Deborah Levy.

Začali jsme ve 20:00 na zahradě knihovny, která teprve čeká na své objevení červenokosteleckou veřejností. Po 

zahájení jsme se přesunuli do prostoru střelnice a následně ke studánce v lese Občině. Snažili jsme se, aby 

navštívená místa co nejvíce korespondovala se čteným textem a umocňovala tak zážitek z přednesu. Už za úplné 

tmy jsme se dostali do středu zahrady u vily psychotronika Břetislava Kafky a na dvůr u ZŠ Václava Hejny. 

Následoval prostor šatny červenokosteleckého divadla. Pro většinu účastníků byl mimořádným objevem interiér 

tzv. motárny, která je dnes využívána jako sochařský ateliér. Téměř tříhodinové putování za literaturou jsme 

zakončili kolem 23. hodiny v zahradní kavárně Treescoffee, která pro nás byla otevřena až do půlnoci.

Dle reakcí všech zúčastněných, kterých bylo zhruba čtyřicet, se akce vydařila, a tudíž není důvod v ní příští rok 

nepokračovat. Knihy, ze kterých bylo předčítáno, následně obohatily náš fond a zájemci si je budou moci 

vychutnat celé.

Kontakt na autorku: deti@knihovnack.cz

Informace o knihovně na webu města: http://www.cervenykostelec.cz/katalog/mestska-knihovna



V Novém Městě nad Metují…

Kolektiv novoměstské knihovny

Městská knihovna Nové Město nad Metují se již druhým rokem připojila k mezinárodní akci Noc literatury. 

V našem městě jsme netradiční čtení absolvovali postupně na třech neobvyklých místech - u věže Zázvorky, na 

farské zahrádce Husova náměstí a v prostorách zámku rodiny Bartoňů z Dobenína. Vybrané literární ukázky nám 

četli pozvaní hosté - Lucie Peterková, herečka, zpěvačka a moderátorka Českého rozhlasu; Dušan Hřebíček, 

herec (v současné době v angažmá hradeckého Divadla Drak); Petra Výtvarová Krausová, herečka, moderátorka 

a učitelka na ZUŠ Náchod. Celý podvečer jsme se dobře bavili, zasmáli jsme se i poučili a věříme, že příští 

ročníky nás neminou.

Kontakt na autory: biblio@knihovnanm.cz

Web knihovny: http://www.knihovnanm.cz/

Fotogalerie z akce: http://www.knihovnanm.cz/index.php/foto-z-akci i na https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.863950330344922.1073741929.138879109518718&type=3

V Chlumci nad Cidlinou…

Helena Holanová

Vždy jsme tak trošku se závistí pokukovaly po ostatních kulturních zařízeních, která pořádají „noci“, jedno jaké… 

Nocí literatury jsme si splnily přání i my, a tak jsme se v tomto roce k akci také připojily. Pro fanoušky čtení, a 

hlavně současné evropské literatury to byla jedinečná příležitost poslechnout si ukázky z děl soudobých autorů. 

Četba se uskutečnila na neobvyklých místech ve městě v podání např. členů divadelního souboru Klicpera, pana 

starosty, žáků dramatického souboru při ZUŠ a dalších. Jednalo se sice o akci organizačně náročnější, ale 

námaha se vyplatila. Čtení začalo úderem 18. hodiny na šesti místech, z nichž každé mělo svoji jedinečnou 

atmosféru. Komu se kdy poštěstí sednout si do křesla na jevišti Klicperova domu a poslechnout si členy 

divadelního souboru. V hasičské zbrojnici a zasedací místnosti městského úřadu přednesla úryvky z knih mládež 

dramatického kroužku ZUŠ. V kanceláři starosty četl sám pan starosta. Kdo přišel na děkanství, mohl kromě 

poslechu příjemného hlasu vedoucí muzea ochutnat i mešní víno. A kdo byl ještě více žíznivý, poseděl v rodinném 

pivovárku U Vacků a strávil příjemný podvečer nejen s pivíčkem, ale i poslechem četby. Chybičky se také vyskytly. 

Alespoň pro příště víme, čeho se vyvarovat. Velice nás potěšilo, že se našlo dost odvážných posluchačů, kteří 

neváhali vyrazit na literární toulky a postupně prošli všech šest míst. Touto akcí se nám podařilo oživit podvečerní 

atmosféru města. A kolik lidí přišlo? Přes 240. A to na naše město není málo.

Kontakt na autorku: knihovna@chlumecnc.cz

Web knihovny: http://knihovna.chlumecnc.cz/

Fotogalerie z akce: http://knihovna.chlumecnc.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=100514&id_galerie=1012&p1=54 

[1] Více informací o Noci literatury na webu projektu: http://www.nocliteratury.cz/cs/2015/. 
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