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Ústí nad Labem 12. 5. 2014 
 
 
NOC LITERATURY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ UJEP  
 

 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zapojí do 
již osmého ročníku celoevropské akce Noc literatury, která se koná díky 
spolupráci českých center a knihoven ČR.  
 
Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu 
netradičním způsobem a zároveň oživit město Ústí nad Labem přitažlivou akcí.  
Na různých místech v kampusu UJEP budou během jednoho večera číst 
známé osobnosti ukázky za zajímavých knih. 
 
Noc literatury se uskuteční ve středu 14. května od 18:00–21:00 h na třech 
zajímavých místech v kampusu UJEP. Návštěvníci se mohou těšit na spojení 
zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace v podání známých 
osobností.  
 
Účast na projektu přislíbil známý český herec Jan Šťastný, který bude 
předčítat tři příspěvky evropské literatury (Sigitas Parulskis: Tma a spol; Florian 
Illies: 1913. Léto jednoho století; Arno Geiger: Starý král ve vyhnanství)  přímo 
před informačním pultem Vědecké knihovny UJEP od 18:00–19:00 h.   
 
Následně se účastníci akce přemístí na Fakultu umění a designu UJEP, kde 
bude na venkovní terase předčítat Nataša Gáčová (herečka bývalého 
Činoherního studia Ústí nad Labem) od 19:15–19:45 h dva příspěvky 
z rumunské a norské literatury (Lena Constante: Tichý útěk; Linn Ullmannová: 
Než usneš). 
 
Posledním, neméně zajímavým, místem bude malírna FUD, kde bude  
od 20:00–21:00 h předčítat úryvky z evropské literatury (Paolo Giordano: Tělo; 
Péter Nádas: Konec jedné ságy; Herman Koch: Večeře) mladý harmonikář Petr 
Lüftner, který se proslavil svými písněmi o městě Ústí nad Labem.  
 
Vstup na akci je volný. Kompletní program akce je možné shlédnout  
na webových stránkách Vědecké knihovny http://knihovna.ujep.cz/  
a na facebookových stránkách. 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP  

tel: 475 286 012, e-mail: katerina.koderova@ujep.cz 
http://knihovna.ujep.cz/ 

 

 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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