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Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: to je literární 
happening Noc literatury, který na atraktivních či běžně 
nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové 
tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých
osobností. Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité 
interpretace a literárního textu nabízí nevšední kulturní zážitek a 
příležitost seznámit se s myšlením současných evropských
autorů. Noc literatury si vydobyla pevné místo v českém kulturním 
kalendáři a stala se jeho neodmyslitelnou
součástí. Její cílová skupina není striktně vymezena, projekt je 
určen pro nejširší veřejnost a zahrnuje všechny věkové a sociální
kategorie. Akce je nezisková a vstup na ni je zdarma.

—Tančící dům

I ÚVODEM
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Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC 
(Sdružením národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními 
zastupitelskými úřady a nakladatelstvím Labyrint. Cílem Noci 
literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu 
a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Poukazuje také na důležitost 
multilingualismu a význam překladů z velkých i menších jazyků. 
Vybrané ukázky letos představily soudobou tvorbu 19 autorů z 
18 zúčastněných zemí v novém českém překladu a  již po druhé byla 
zařazena romská literatura. Projekt se pravidelně koná v předvečer 
knižního festival Svět knihy a i v tomto roce  měli diváci možnost 
setkat se během Noci literatury osobně s některými z autorů, kteří 
na Svět knihy přijeli. 

Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Před šesti lety se 
k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 
a počet měst, která se do projektu zapojují, každoročně stoupá – 
letos jich bylo více než 60 po celé  České republice. 

Noci literatury se účastní i řada evropských i mimoevropských měst. 
Projekt se postupně rozrůstá a stává se kulturní akcí s mezinárodním 
přesahem.

II  O  PROJEKTU
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• Noc literatury je evropský projekt a ročník 2019 přinesl 
i některá nová témata, související s významnými výročími: 

 • 30 let od Sametové revoluce
 • 10 let trvání Smlouvy o Východním partnerství
 • 15 let od vstupu do EU

• Velká pozornost byla věnována překladatelství 
a překladatelům, a to především formou facebookové 
kampaně. V rámci Café Evropa na Světu knihy připravila 
Noc literatury také diskusní panel na téma podpory 
překladů.

• Noci literatury 2019 se zúčastnila Ukrajina. 

• Po druhé byla do Noci literatury zařazena romská literatura, 
a to díky podpoře Goethe institutu a Norským fondům

• Partnerem ročníku 2019 se stala Česká pošta.  
Ve spolupráci s ní se v Praze uskutečnila Noc literatury  
pro děti.

   III CO NOVÉHO PŘINESL ROČNÍK 2019
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V roce 2019 uplyne 30. let od Sametové revoluce a Noc literatury 
připomněla listopadové události výběrem čtecích míst, které 
částečně kopírovaly trasu studentského pochodu 17. listopadu
1989. Noc literatury se proto odehrála v oblasti Albertova,
Karlova, Vyšehradu a dále vedla přes Podskalí na Nové Město. V 
těchto částech Prahy 2 ožilo literaturou devatenáct netradičních 
a velmi různorodých míst.

— Doprava a sklad dekorací ND

Během Noci literatury ožívá v Praze literaturou vždy jiná 
městská část, která je současně spoluorganizátorem celé 
akce. Tento rok to byla městská část Praha 2.

IV      
 

  
 
   

     
 

   
   

NOC LITERATURY V PRAZE 
9. KVĚTNA 2019
PRAHA 2 –ALBERTOV, KARLOV, 
VYŠEHRAD, PODSKALÍ, NOVÉ 
MĚSTO
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—CAMP

—Galerie Display
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—Kavárna Čekárna

—Galerie Pecka
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 — Muzeum Antonína Dvořáka

 
—Parník Vltava
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—Sequensova vila

   —Benediktinské opatství v Emauzích
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V souvislosti s připomínkou 17. listopadu 1989 bylo také jedním z cílů 
zapojit do projektu co nejvyšší počet vysokých a středních škol  
a téměř polovina čtení se odehrála právě v jejich prostorách.

 — Kaple sv. Kříže u Apolináře

—Chlupáčovo muzeum historie Země, Přírodovědecká fakulta UK
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       —Faustův dům – Akademický klub 1. LF UK

— Gymnasium Botičská
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—Hrdličkovo muzeum, Přírodovědecká fakulta UK

— VOŠ, SPŠ, SOŠ Podskalská
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— Velká geologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK

—Hlávkova kolej, ČVUT
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— Jedličkův ústav a školy

Pro řadu návštěvníků, především z mladší generace, byla mnohá 
čtecí místa neznámá a volné propojení trasy Noci literatury s trasou 
studentského pochodu 17. listopadu považovali za velmi zajímavé. 
Toto připomenutí bylo také jedním z cílů letošní Noci literatury.
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V rámci partnerství s Českou poštou, která letošní ročník Noci 
literatury podpořila, proběhl v odpoledních hodinách v Botanické 
zahradě Na Slupi první ročník samostatné Noci literatury pro děti.  
Během odpoledne se malí návštěvníci mohli zapojit do interaktivních 
dílen, které vedli studenti FFUK a DAMU, navrhnout a nakreslit si 
poštovní známky a poslat je do soutěže, udělat si ve sklenici svou 
vlastní malou zahrádku, seznámit se s dětskými knížkami evropských 
autorů nebo si poslechnout pohádky a zazpívat si písničky.

—Noc literatury pro děti

V NOVINKY ROČNÍKU 2019
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—Noc literatury pro děti
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—Noc literatury pro děti
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      —Noc literatury pro děti
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Obohacením letošního ročníku byla spolupráce s Domem národnostních 
menšin, který podpořil vystoupení romské a ukrajinské hudební kapely. 
Jejich hudba divácký a posluchačský zážitek ještě umocnila.

—Šenki band, Jedličkův ústav

—Duo Ignis, Sequensova vila
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Místo Země Kniha Interpret 

Muzeum Antonína  Velká Británie Simon Mawer: Filip Březina
Dvořáka  Pražské jaro 

Kaple sv. kříže u Apolináře Dánsko Ida Jessenová: Milena Steinmasslová
  Nový čas  

Doprava a sklad Irsko John Banville: Jiří Suchý z Tábora
dekorací ND  Zkrotit vlka 

Hrdličkovo muzeum člověka Švédsko Bea Uusma: Tereza Voříšková
  Expedice  

Velká geologická  Španělsko Javier Cercas: Lukáš Hlavica 
posluchárna  Anatomie jednoho okamžiku
Přírodovědecké fakulty UK     

Chlupáčovo muzeum  Slovensko Daniel Majling: Pavol Smolárik
historie Země  Ruzká klazika   

Jedličkův ústav –  Romská literatura Ilona Ferková: Zuzana Bydžovská 
stará budova  Ještě jedno, Lído!     

Galerie Pecka Švýcarsko Peter Stamm: Miroslav Táborský
  Jemná lhostejnost světa  

Kavárna Čekárna Itálie Donatella Di Pietrantonio: Antonie Formanová 
  Navrátilka  

VOŠ, SPŠ a SOŠ Maďarsko Tamás Jónás: Vladimír Škultéty
Podskalská  Tatitatitati  

Galerie Display Belgie Griet Op de Beecková: Markéta Frösslová
  To nejlepší, co máme Patrik Děrgel 

Hlávkova kolej Rakousko Robert Menasse: Igor Bareš
  Hlavní město  

Benediktinské opatství Polsko Bronislaw Wildstein: Daniel Bambas
v Emauzích  Nedokonaný čas  

CAMP-  Nizozemsko Maarten’t Hart: Vladimír Polívka 
Centrum architektury   Osud tažných ptáků 
a městského plánování    

Faustův dům Německo Martin Becker 
  Pochodová hudba  

Galerie Tančící dům Portugalsko Afonso Cruz: Jiří Štrébl
  Květiny  

Parník Vltava  Norsko Morten A. Strøksnes Martin Myšička
  Kniha o moři  

Sequensova vila – Fokus Ukrajina Oksana Zabužko: Maryana Kozak
  Muzeum opuštěných  
  tajemství  

Gymnázium Botičská Francie Sylvain Tesson: Martin Pechlát
  V sibiřských lesích     

VI PROGRAM NOCI LITERATURY V PRAZE
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Místo / kapacita 100 200 300 400 500 600 700 800 

Muzeum Antonína Dvořáka / 50  

Kaple sv. Kříže / 50   

Doprava a sklad 
dekorací ND / 35 

Hrdličkovo muzeum 
člověka / 40 

Velká geologická posluchárna 
PřF UK / 50 

Chlupáčovo muzeum 
historie Země / 40 

Jedličkův ústav / 40  

Galerie Pecka / 40  

Kavárna Čekárna / 40  

Sequensova vila / 40  

Gymnasium Botičská / 40  

VOŠ, SPŠ a SOŠ 
Podskalská / 50 

Galerie Display / 50  

Hlávkova kolej / 50  

Benediktinské opatství 
v Emauzích/50 

CAMP/ 40  

Faustův dům/50  

Galerie Tančící dům/40  

Parník Vltava/50  

VII NÁVŠTĚVNOST
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Čtení se zúčastnilo  více než 7960 diváků, kteří se mohli osobně  
setkat s 10 autory.

—Ilona Ferková

—Tamás Jónás
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—Ida Jessenová (vpravo)

—Peter Stamm
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—Oksana Zabužko

—Afonso Cruz
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PŘEHLED PROPAGACE A PLOŠNÉ INZERCE: 
      

Literární noviny duben, květen 2019 

Svět knihy celostrana inzerce v katalogu, duben 2019 

Týdeník Rozhlas +  PR článek v rozsahu 1/2celostrany,  
plošná inzerce upoutávka v tištěném programu 

TTG, plošná inzerce duben, květen 2019   

CityBee web banner 

Sociální sítě průběžně 

Webové stránky projektu www.nocliteratury.cz 

PŘEHLED ROZHLASOVÉ INZERCE: (15/4/2019 – 9/5/2019)
 

Radio 1 20 spotů + PR článek na webových stránkách  (1. 5. 2019 – 9. 5. 2019)

Kulturní servis R1 upoutávka 

Radio Wave 150 spotů (15. 4. 2019–9. 5. 2019) 

Čro Vltava 150 spotů (15. 4. 2019–9. 5. 2019) 

OUTDOOR: (1/4/2019 – 9/5/2019)
 

Citylighty 60 míst Praha, centrum, okolí  

Plakáty 490 x 490 mm 300ks 

Velkoplošné LCD na  1. 5.–9. 5. 2019, 500 opakování 
Hlavním nádraží/  
vestibul metra   

PŘEHLED TISKOVIN:
 

Brožura 2 500 

Leták – skládačka A4 dva lomy DL 5 000 

Placky, trička  

PR AKCE:

Setkání  se zástupci tisku a médií s doprovodným programem 7. 5. 2019 

Tematická beseda na téma česká literatura a kulatý stůl s Adrianou Krásovou 7. 5. 2019 

Den otevřených dveří v Černínském paláci 8. 5. 2019 

Den Evropy, Střelecký ostrov 9. 5. 2019 

Slavnostní zahájení Noci literatury, Novoměstská radnice 9. 5. 2019 

After party 9. 5. 2019 

 VIII PROPAGAČNÍ KAMPAŇ
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NOC LITERATURY 2019  
A MEDIA RELATIONS 

Přes rostoucí popularitu sociálních sítí a médií mají tradiční média – 
tisk, televize, rádio a on-line zpravodajské servery – stále obrovský 
dosah.  Týmu organizátorů projektu se v průběhu let podařilo navázat 
vztahy  s významnými  mediálními domy a veřejnoprávními médii. Díky 
tomu se dnes již tradičně daří efektivně oslovovat cílovou skupinu 
zájemců. Vedle dalších titulů (viz přehled mediálních ohlasů) se letošní 
spolupráce rozrostla o média zaměřená také na dětského diváka 
(více v kategorii Česká pošta, partner Noci literatury 2019). Vzhledem 
k zaměření zcela nového programu bylo možno zviditelnit projekt také 
v dětských magazínech a časopisech zaměřených na cílovou skupinu 
3+.  V neposlední řadě se letos  podařilo zajistit také masivní podporu 
regionálních médií. 
V rámci efektivní komunikace projektu byly využity veškeré dostupné 
komunikační kanály včetně venkovní reklamy nebo doprovodných PR 
aktivit. K již osvědčeným formátům se letos přidaly také další dvě 
události, Den otevřených dveří v Černínském paláci, organizátor: MZV; 
Den Evropy, organizátor: Evropská komise.  Díky tomu se podařilo 
rozšířit komunikační platformu projektu a formou přímé komunikace 
s veřejností rozšířit základnu zájemců. 

ČESKÁ POŠTA, PARTNER  
NOCI LITERATURY 2019

Letos poprvé se partnerem Noci literatury stala Česká pošta. Díky 
speciální akci propagující partnera a Noc literatury 2019 se podařilo 
rozšířit mapu zájemců o skupinu „rodiče s dětmi od 3–15 let“. Noc 
literatury pro děti se uskutečnila ve čtvrtek 9. května, 13.00–18.00, 
Botanická zahrada, Na Slupi 433/16, Praha 2.   Dílny i workshopy byly 
přizpůsobeny zájmu i věkové kategorii dětského čtenáře. 
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TISKOVÉ OHLASY

Vztahy s veřejností představují jeden z předních zájmů oblasti 
propagace. Noc literatury se v průběhu let stala nezaměnitelnou 
značkou, která by s institucí měla být v očích veřejnosti automaticky 
spojována. V průběhu uplynulých třinácti let se snažila získat zájem, 
přízeň a sympatie veřejnosti vytvořením příznivého klimatu. Z hlediska 
marketingu došlo v uplynulých letech k posílení monitorování public 
relations za každý rok, kdy se evidují všechny podstatné zmínky 
a články uváděné v médiích, které se vyznačují přímým i nepřímým 
dopadem na značku NL s přesahem do oblasti Česká centra.
Reklama se vztahuje na vybrané rozhlasové stanice a na tištěná 
a elektronická média ve formě novin a časopisů. Uskutečňuje se 
výhradně formou barterové spolupráce. 

Níže uvedený odkaz obsahuje soubor mediálních ohlasů monitorovaných 
ke dni 25. 6. 2019. 

http://www.nocliteratury.cz/cs/2019/city/463-praha/
download/?lang=cs

www.nocliteratury.cz/praha/download
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FACEBOOK  

https://bit.ly/2Le8ClJ

Při komunikaci projektu byl vysoký důraz kladen na práci se sociálními 
sítěmi. Počet fanoušků průběžně narůstal. Za sledované období  
(27. 3.–27. 5. 2019) došlo k  nárůstu o 321 fanoušků (5037 → 5358), 
největší skok byl zaznamenán v den akce. Ke dni této zprávy má stránka 
Noci literatury 5378 fanoušků a počet sledujících 5576.

IX SOCIÁLNÍ SÍTĚ
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Významnou součástí propagace Noci literatury byla videokampaň 
zaměřená v tomto roce na překladatele. Student VŠE Oliver Procházka 
natočil 19 krátkých videoportrétů překladatelů knih, zařazených do 
programu letošního ročníku Noci literatury, kteří svou knihu v krátkosti 
představili. První video bylo zveřejněno 19. 3. 2019, poslední 7. 5. 2019. 
Podle ohlasů měla tato kampaň dopad jak na výběr míst čtení během 
samotné akce, tak na zájem o titul.
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Nejefektivnější příspěvek měl dosah 8 461 lidí.
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Během akce byly zveřejňovány a sdíleny fotografie od 3 
fotografů. Nejúspěšnější příspěvek měl 76 “to se mi líbí”.
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INSTAGRAM 

https://bit.ly/2LcxwSX

Novým nástrojem propagace je instagram Noci literatury, kde uživatelé 
hádali podle fotek místa čtení letošního ročníku. Ke dni zprávy má  
stránka Noci literatury 312 fanoušků.

Nejúspěšnější příspěvek získal 33 “to se mi líbí”.
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WEBOVÁ STRÁNKA 

www.nocliteratury.cz

Webová stránka byla upravena v souladu s vizuálním stylem pro Noc 
literatury 2019. Je společná pro všechna česká i zahraniční města a 
obsahuje archiv minulých ročníků projektu.

V rámci ekologického a úsporného přístupu měli návštěvníci možnost si 
zde před akcí stáhnout brožuru i mapku Noci literatury 2019 v Praze.

Navíc byla vytvořena speciální aplikace do mobilu. 
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Úžasný projekt a úžasný Jedličkův ústav a úžasní lidi a prostředí, mé 
štěstí byl výběr romské literatury a setkání s autorkou Ilonou Ferkovou 
a sestrou Kaštánka….   
Zuzana Bydžovská

Jsem milovník knih, takže pro mě byla Noc literatury velikým zážitkem. 
Přečíst tolikrát za sebou a patřičně nahlas tak emotivní věc, která 
vyžaduje jistou dávku niternosti, byla dobrá osobní výzva. Podobalo 
se to uběhnutí maratonu. Doběhl jsem vyčerpán, ale šťasten.   
Petr Vančura

Nejsem až tak velký čtenář, ač čtu ráda a ještě radši, když si můžu číst 
nahlas. Před Nocí literatury jsem ale byla nervózní a bála jsem se, že 
nebudu schopná ničeho. Už ale prostředí kavárny Čekárna mě uklidnilo 
svou atmosférou a po prvním přečtení a první vlně diváků ze mě odpadl 
strach, a při každé další vlně jsem se začala víc uvolňovat a ponořovat 
do příběhu. Možná tomu pomohl oheň, co propojil čtenáře s posluchači, 
nebo malý výpadek elektřiny, co přidal na intimnosti.  Každopádně 
děkuji! Jednak za tu krásnou zkušenost, ale i za naslouchání a bytí tam. 
Budu se těšit na další příležitost. 
Antonie Formanová

Přijde mi to jako hezká akce, kdy se poznává část Prahy a sejde se 
komunita lidí, kteří mají vztah k literatuře a užijí si společný večer. To 
není málo. Jde pak ale o to, aby se četly dobré knihy a úryvky   
byly vhodné k interpretaci. 
Miroslav Táborský

Díky za takovou noc. Je v ní vidět, že kulturní tma na vrcholu politického 
žebříku se k nám dolů zatím nešíří.  Účastníci Noci literatury jsou  
pro mě VIP. 
Milena Steinmasslová

X HERCI O NOCI LITERATURY
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Noc literatury byla pro nás výzvou a jsme nesmírně rádi, že jsme si ji 
mohli zažít. Nikdy předtím jsme se žádného čtení neúčastnili, a tak jsme 
byli trochu nervózní. Velmi rychle z nás ale obavy spadly a začali jsme 
si večer náramně užívat. Panovala uvolněná, ale soustředěná nálada 
a publikum bylo opravdu skvělé. Děkujeme!
Markéta Frösslová a Patrik Děrgel 

Noci literatury jsem se jako účinkující zúčastnil již poněkolikáté.  
A opět to byl pro mne silný a příjemný zážitek. Už prostředí, salónek 
kolesového parníku Vltava, ve kterém jsem ukázku četl, bylo velmi 
inspirující. Jelikož jsme seděli částečně pod čarou ponoru a byli tedy tak 
trochu všichni pod vodou, dostávala kniha o moři, ze které byla ukázka, 
další rozměr. A občasné pohoupání lodi na vlnách tento dojem jen 
umocnilo. Měl jsem to štěstí, že na každé čtení, a bylo jich opět deset, 
byl salónek plný milých diváků a pokaždé jsem četl ve velmi příjemné 
atmosféře. A posluchači byli velmi pozorní. Třešničkou na dortu byla 
během večera i přítomnost samotného autora a překladatelky. Občas 
jsem se diváků ptal kolik štací stačili za večer obejít  a mnoho z nich 
jich zvládlo pět a více. Myslím si, že ten koncept opravdu funguje. 
Návštěvníci se podívají do míst, kam by je jinak ani třeba nenapadlo 
zavítat a zároveň se seznámí se zajímavými literárními díly a ještě 
k tomu se potkají s dalšími podobně smýšlejícími lidmi, se kterými 
mohou tyto zážitky sdílet. Co více si přát! 
Martin Myšička

Je pro mě čest a velká radost opakovaně se účastnit noci, v níž slovo 
a prostor vytvářejí nečekané asociace. Lidé dávají najevo svou lásku 
k literatuře a zajímavé tituly na sebe mohou lépe upozornit, stejně tak 
i jindy utajené prostory.  Noc literatury je taková sváteční seance, která 
dokazuje, jak velkou moc a důležitost má kultura psaného a mluveného 
slova. Oslava krásy, která pramení z hloubi lidské duše.
Daniel Bambas
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REALIZAČNÍ TÝM 
Adriana Krásová – vedoucí projektu
Petra Jungwirthová – propagace a PR
Ondřej Kavalír – výběr a úprava textů, Labyrint revue
Olga Plchová – produkce
Pavla Hradcová – FB
Anna Němcová – web
Oliver Procházka - video
Tereza Körnerová, Vítek Marušák, Hana Draxlerová –  
Noc literatury pro děti 
Růžena Michalíčková, Martina Řezníčková, Matyáš Viktora,  
Eliška Kozáková – stážisté ČC
Design – Monsters (Michaela Labudová & Pavel Frič)
Tisk – Tiskárna Jiří Bartoš - SLON
Fotografie -  Jakub Červenka, Lenka Grabicová,  
Deborah Menšlová, Anna Němcová

ORGANIZÁTOR
Česká centra

SPOLUPOŘADATEL
Městská část Praha 2

XI ORGANIZACE NOCI LITERATURY
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SPOLUPRÁCE
Revue Labyrint
SKIP
Rakouské kulturní fórum
Zastoupení  Vlámské vlády
British Council
Instituto Camoões
Goethe Institut
Maďarský institut
Francouzský institut
Instituto Cervantes
Velvyslanectví Španělska
Italský kulturní institut
Velvyslanectví  Irské republiky
Velvyslanectví Nizozemského království
Velvyslanectví Norského království
Polský institut
Slovenský kulturní institut
Slovenské literární centrum
Velvyslanectví Švédska
Velvyslanectví Švýcarské konfederace
Velvyslanectví Ukrajiny
Velvyslanectví Dánska

PARTNEŘI
Česká pošta
Dům národnostních menšin
Divadlo na Vinohradech
Magnesia
Svět knihy
Academia
Railreklam

ZÁŠTITA
Magistrát hl. M . Prahy

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Radio 1, Český rozhlas Vltava, Týdeník rozhlas, Radiotéka, TTG, 
CityBee, Radio Wave, Literární noviny

A 56 DOBROVOLNÍKŮ!
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 XII REGIONY
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Kniha + autor

                                                     
Nakladatel

                                                                  
Města

Simon Mawer
Pražské jaro

Kniha Zlín,  
2018

Litoměřice, Nymburk, Březnice, Česká 
Lípa, Frenštát p. Radhoštěm, Havlíčkův 
Brod, Litomyšl, Nové Město n. Metují, 
Pečky, Plzeň, Poděbrady, Příbram, 
Vamberk, Bakov n. Jizerou, Chrudim, 
Dačice

Ida Jessenová
Nový čas

Paseka,  
2018

Prachatice, Březnice, Chomutov, 
Kroměříž, Plzeň,  Rožmitál p. Třemšínem, 
Příbram, Staňkov, Bakov n. Jizerou

John Banville
Zkrotit vlka

MOBA,  
2017

Bílovec, Lomnice, Znojmo, Písek, 
Prachatice, Březnice, Česká Lípa, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, Kaplice, 
Kroměříž, Pečky, Plzeň, Rožmitál p. 
Třemšínem, Ústí n. Labem, Vsetín, 
Vyšší Brod, Příbram, Staňkov, Vamberk, 
Chrudim, Dačice 

Bea Uusma
Expedice

Argo,  
2018

Bílovec, Brno, Chlumec, Jičín, Litoměřice, 
Rýmařov, Česká Lípa, České Budějovice, 
Chomutov, Frenštát p. Radhoštěm, 
Humpolec, Jihlava, Litomyšl, Rožmitál p. 
Třemšínem, Strakonice, Ústí n. Labem, 
Tábor, Karlovy Vary, Příbram, Staňkov, 
Mladá Boleslav, Bakov n. Jizerou, 
Chrudim, Dačice

Ve více než 60 městech se v letošním roce Noci literatury zúčastnilo 
přes 6250 diváků. Počet měst, která se do projektu zapojují, 
neustále narůstá.

JAKÉ KNIHY SE ČETLY
Výběr titulů v jednotlivých městech (informace z 43 měst).
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Javier Cercas
Anatomie jednoho 
okamžiku

Prostor,  
2018

Prachatice, Ústí n. Labem, Příbram, 
Staňkov, Vamberk, Chrudim

Daniel Majling
Ruzká klazika

OZ Brak,  
2017

Brno, Prachatice, Rýmařov, Litomyšl, 
Nové Město n. Metují, Rožmitál p. 
Třemšínem, Vsetín, Příbram

Ilona Ferková
Ještě jedno, Lído!

Kher,  
2018

Znojmo, Nymburk, Březnice, Litomyšl, 
Pečky, Plzeň, Valtice, Tábor, Karlovy Vary, 
Staňkov, Vamberk

Peter Stamm
Jemná lhostejnost 
světa

Plus,  
2019

Brno, Frenštát p. Radhoštěm, Jihlava, 
Litomyšl, Karlovy Vary, Příbram, Mladá 
Boleslav, Bakov n. Jizerou

Donatella  
Di Pietrantonio
Navrátilka

Argo,  
2018

Brno, Chlumec, Jičín, Litoměřice, 
Znojmo, Březnice, Chomutov, Frenštát p. 
Radhoštěm, Kaplice, Kroměříž, Valtice, 
Poděbrady, Rožmitál p. Třemšínem, 
Ústí n. Labem, Vyšší Brod, Karlovy Vary, 
Příbram, Staňkov, Vamberk, Mladá 
Boleslav, Bakov n. Jizerou, Chrudim

Tamás Jónás
Tatitatitati

Fra,  
2019

Brno, Písek, Prachatice, Chomutov, 
Litomyšl, Plzeň, Vsetín

Griet Op de  
Beecková
To nejlepší,  
co máme

Host,  
2019

Chlumec, Nymburk, Písek, Prachatice, 
Březnice, České Budějovice, Rožmitál p. 
Třemšínem, Vsetín, Pelhřimov, Staňkov, 
Vamberk, Mladá Boleslav, Dačice

Robert Menasse
Hlavní město  

Kniha  
Zlín, 2019

Litoměřice, Nymburk, Písek, Rýmařov, 
Frenštát p. Radhoštěm, Plzeň, 
Strakonice, Valtice, Tábor, Karlovy Vary, 
Mladá Boleslav

Bronislaw Wildstein
Nedokonaný čas

Volvox Globator, 
2018

Písek, Pečky, Poděbrady, Příbram

Maarten’t Hart
Osud tažných ptáků

Prostor,  
2019

Lomnice, Chomutov, Frenštát p. 
Radhoštěm, Poděbrady, Rožmitál p. 
Třemšínem, Tábor, Vyšší Brod, Pelhřimov, 
Vamberk, Bakov n. Jizerou
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Martin Becker
Pochodová hudba

Lomnice, Pečky, Strakonice, Vsetín, 
Příbram, Staňkov

Afonso Cruz
Květiny

Argo,  
2018

Chlumec, Znojmo, Písek, Prachatice, 
Rýmařov, Frenštát p. Radhoštěm, 
Havlíčkův Brod, Humpolec, Litomyšl, 
Rožmitál p. Třemšínem, Ústí n. Labem, 
Karlovy Vary, Pelhřimov, Příbram, 
Vamberk, Mladá Boleslav

Morten A. Strøksnes
Kniha o moři

Argo,  
2018

Chlumec, Jičín, Litoměřice, Znojmo, 
Prachatice České Budějovice, Jihlava, 
Tábor,

Oksana Zabužko
Muzeum opuštěných 
tajemství

Kniha Zlín,  
2013

 Jičín, Lomnice, Písek, Frenštát p. 
Radhoštěm, Litomyšl, Nové Město n. 
Metují, Pečky, Plzeň, Ústí n. Labem, 
Chrudim

Sylvain Tesson
V sibiřských lesích

Garamond,  
2019

Bílovec, Brno, Litoměřice, Lomnice, 
Česká Lípa, České Budějovice, Frenštát 
p. Radhoštěm, Humpolec, Nové Město 
n. Metují, Ústí n. Labem, Staňkov, Mladá 
Boleslav, Bakov n. Jizerou
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FOTOGALERIE – VÝBĚR Z REGIONŮ

    — Vyšší Brod

—Jihlava
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— Kutná Hora

—Nové Město nad Metují
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— Svijany

—Tábor
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—Česká Lípa

—Vsetín
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—Strakonice

—Příbram



Noc literatury 2019 (48)

—Rožmitál pod Třemšínem

—Chlumec nad Cidlinou
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—Nymburk

—Náchod
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—Rýmařov

—Chomutov
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XIII NOC LITERATURY V ZAHRANIČÍ

Také Noc literatury ve světě probíhá pod hlavičkou Českých center. 
Díky spolupráci s partnery se četlo ve třiceti sedmi městech na třech 
kontinentech. Na Slovensku se četlo v 18 městech, v Bulharsku v 11.
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Díky skvělé spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty lze letošní 
ročník Noci literatury opět považovat za úspěšný. V Praze jsme 
velmi ocenili spolupráci s městskou částí Praha 2, partnerství České 
pošty i Vinohradského divadla a součinnost provozovatelů „čtecích 
míst“, potěšil nás velký zájem o dobrovolnickou práci i míra zapojení 
regionálních knihoven. Celkově se Noci literatury v tomto roce 
zúčastnilo v celé České republice více než 14 200 diváků. 

Mezinárodní spoluprací a zapojením Noci literatury do evropského 
kontextu se daří naplňovat poslání Českých center – šířit dobré jméno 
České republiky v zahraničí. 

  XIV ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
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NOC LITERATURY 2020 SE BUDE KONAT 
13. 5. 2020.


