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Vstupte do Noci literatury literární stezkou na Letné
Hlavní organizátoři Noci literatury – Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením
evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a
kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví, přizvali v letošním roce i Městskou
knihovnu v Praze a projekt Praha město literatury ke slavnostnímu zahájení a účasti na
letošním ročníku Noci literatury.
Letošní Noc literatury proběhne ve středu 15. května na Letné, ale s jejím programem,
novinkami i zajímavostmi se můžete seznámit již o den dříve.
V úterý 14. května ve 14 hodin bude v parku na Letné (přímo za metronomem)
posledním tahem dokončena literární stezka s ukázkou z románu Jaroslava Rudiše:
Potichu.
Netradiční akcí – realizací literární stezky v parku na Letné, se obě spolupracující instituce
rozhodly upozornit na blížící se, v pořadí již sedmý ročník, Noci literatury 2013.
Záměrem akce je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu
prostřednictvím série veřejných čtení, která se během jednoho večera 15. května 2013 uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných místech Prahy 7. Ukázky z překladů děl
současných evropských autorů budou číst známé české osobnosti.
Noc literatury je však možné zahájit již odpoledne. Přímo v parku na Letné, v prostoru za
metronomem, bude od 14:00 pro všechny čtenáře i náhodné návštěvníky parku připraven
poskytnout své služby nový minibibliobus Oskar z Městské knihovny v Praze.
V minibibliobusu si čtenáři Městské knihovny v Praze mohu půjčit (nebo i vrátit) knihy a ti kteří
dosud služby knihovny nevyužívají se zde samozřejmě mohou do knihovny i zapsat.
Minibibliobus bude stát přímo u nové literární stezky s textem z knihy Jaroslava Rudiše –
Potichu. Bližší informace na www.prahamestoliteatury.cz, www.mlp.cz. www.nocliteratury.cz

Kontakt pro média:
Kateřina Bajo – Praha město literatury
Městská knihovna v Praze – koordinátor projektu, Mariánské nám. 98/1, Praha 1,
tel.: +420 731 621 139, e-mail: katerina.bajo@prahamestoliteratury.cz
www.prahamestoliteratury.cz

