Ste pripravení na aprílový literárny zážitok?
Univerzitná noc literatúry v znamení stého výročia Československa
Slovenské a české autorské knihy na UMB
Aj tento rok Vás už tradične privíta Univerzitná noc literatúry na pôde Filozofickej fakulty Univerzity
Mateja Bela sériou verejných čítaní, ktoré sa 16. 4. 2019 uskutočnia už po šiestykrát. Tohtoročným
výberom kníh si chceme pripomenúť jubilejné sté výročie vzniku Československa, preto organizačný
tím zvolil knižnú sedmičku slovenských a českých autorov a autoriek, vydaných v roku 2018.
Prirodzene, ani tento rok nebude chýbať detské stanovište či detský kútik.
Veríme, že všetci, ktorí prijmú pozvanie a prídu 16. 4. 2019 na Tajovského ulicu 40 v Banskej Bystrici,
ocenia výber zaujímavých kníh a autorských osobností, tradičných aj netradičných miest v útrobách
Filozofickej fakulty a jej okolia a to všetko v podaní ôsmich čítajúcich, osobností spojených
s univerzitou, mestom či kultúrou, ako aj že spoločne vytvoríme magickú atmosféru, ktorú si žiaden
fanúšik či fanúšička literatúry nemôže nechať ujsť.
Organizácia UNL na pleciach študentiek a študentov
Od vzniku myšlienky UNL, inšpirovanej medzinárodným podujatím European Literature Nights,
podujatie pre Vás pripravujú študentky a študenti s pomocou dvoch pedagogičiek z Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Každý rok študentská dobrovoľnícka skupina stojí
pred výzvou, ako úspešne zvládnuť všetky nástrahy organizácie väčšieho podujatia, určeného pre
širšiu verejnosť.
Kto s nami strávi šiesty ročník UNL, musí vedieť, že čítania na všetkých stanovištiach začínajú naraz
o 17.30 a po každom čítaní budú mať návštevníci a návštevníčky 15 minút na presun na ďalšie
stanovište. Na prvom stanovišti, ktoré sa rozhodnete navštíviť, dostanete už tradične svoj vlastný
„literárny pas“, na ktorom nájdete všetky podstatné informácie o literárnych dielach a čítajúcich.
Taktiež tu nájdete mapku stanovíšť, aby ste sa v okolí Filozofickej fakulty UMB vedeli ľahšie
orientovať. Tradične sa grafický tím UNL pokúsil o to, aby Vám literárny pas ostal v podobe peknej
pamiatky, a celý tím pripravil aj záverečnú afterparty spojenú s tombolou, ktorá sa bude konať po
skončení verejných čítaní vo V-clube. Dajte si však pozor, do tomboly sa môže zapojiť literárny pas iba
vtedy, keď bude obsahovať pečiatky zo všetkých siedmich stanovíšť. Pýtate sa, ktoré to sú? Tak
pozorne čítajte ďalej:
1. Úspešná slovenská spisovateľka, televízna a rozhlasová redaktorka Veronika Homolová
Tóthová v priestoroch Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na pôde Filozofickej
fakulty Tajovského 40 prečíta jednu z poviedok feministickej autorky Uršule Kovalyk zo
zbierky Čisté zviera (Divadlo bez domova, 2018).
2. Priestorom Vzdelávacieho centra Mateja Bela Univerzitnej knižnice UMB bude v deň UNL
poletovať český jazyk, a to vďaka vysokoškolskému učiteľovi doc. Mgr. Jiřímu Chalupovi, Dr.
V jeho podaní si budeme môcť vychutnať ukážku z rodinných listov disidenta a otca z knihy
Světelná znamení (Salon, 2018) od slovenského prozaika a redaktora Denníka N Martina M.
Šimečku.
3. Knihu Tri smrtky sa plavia (Slovart, 2018) slovenskej autorky Vandy Rozenbergovej nám
predstaví MUDr. Eva Kušíková, momentálne pracujúca v Roosveltovej nemocnici v Banskej
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Bystrici, účastníčka viacerých misií v rámci spolupráce s Lekármi bez hraníc. Pätnásťminútovú
ukážku si môžete vypočuť v Univerzitnom pastoračnom centre na Tajovského 51.
V prípade priaznivého počasia sa môžeme tešiť aj na atmosféru vonkajšieho stanovišťa.
Presklený výklenok na Filozofickej fakulte na Tajovského 40 ovládne čeština z knihy Nejlepší
pro všechny (Host, 2018) významnej českej autorky Petry Soukupovej v podaní Markéty
Dulavovej – členky Centra nezávislej kultúry Záhrada a taktiež zdravotnej klaunky organizácie
Červený nos.
V prednáškovej miestnosti číslo 313 na treťom poschodí na Tajovského 40 si aj do tretice
budeme môcť vychutnať pôvodný český úryvok z románu Běsa (Host, 2018) o hľadaní a strate
najbližších od Dity Táborskej. Atmosféru knihy podčiarkne výborná herečka Bábkového
divadla na Rázcestí Mariana Mackurová.
S tvorcom a moderátorom úspešnej zábavno-inšpiratívnej tolkšou Povec ty Marekom Polo
Polomským sa v priestoroch CO krytu na Tajovského 51 spoločne ponoríme do príbehov
nenarodených detí 20. storočia a to vďaka knihe Med pamäti (Literárna bašta, 2018)
slovenského editora, básnika a scenáristu Jána Púčeka.
Nezabúdame ani na najmenších a opäť sme pripravili tzv. detské čítanie. Vybrali sme
rozprávku o putovaní najšťastnejšej veľryby menom Gerda (Albatros, 2018), ktorú stvoril
Adrián Macho. Vo V-clube na Tajovského 40 sa predstavia Zuzana a Michal Handzušovci.

Vďaka spolupráci s banskobystrickým Artforom bude možné zakúpiť si všetky čítané knihy za
zvýhodnenú cenu pri detskom stanovišti hneď oproti V-clubu. Okrem toho tu na Vás budú čakať
aj rôzne predajné darčekové predmety s logom UNL.
Nezabudnite, UNL v utorok 16. apríla 2019 od 17.30 na Tajovského 40 a 51 v Banskej Bystrici
Príďte a podporte nás svojou účasťou v utorok 16. apríla 2019 a zažite tak očarujúcu atmosféru
večerných čítaní. Nezabudnite, čítania začínajú o 17.30 na každom stanovišti, môžete preto začať
kdekoľvek a zorientovať sa v priestoroch Filozofickej fakulty UMB a jej okolí Vám pomôže aj náš
dobrovoľnícky tím. Pre ďalšie informácie sledujte facebookovú, instagramovú alebo webovú
stránku Univerzitnej noci literatúry. Tešíme sa na Vás!
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