LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 2017/2018
Městská knihovna Šumperk 17. listopadu 6 připravila pro všechny zájemce o kvalitní
literaturu cyklus – Podvečerních setkání s literaturou 20. stol., který povede PhDr. Marie
Brožová.
Zájemci se mohou těšit na celkem 8 hodinových přednášek, které budou probíhat
zpravidla každé druhé úterý v měsíci a to od 18.00–19.00 hod.
Marie Brožová v současné době učí na Gymnáziu Zábřeh.
Vystudovala FF UP Olomouc obor ČJ–Hv, DVPP – práce s recitátorem a akviziční
metody ve výuce. Je krajskou lektorkou Olympiády v českém jazyce v Olomouckém kraji,
lektorka a autorka společné části maturitní zkoušky z ČJL (spoluúčast na publikaci
Cermatu – Český jazyk a literatura. Písemná práce. Praha: Tauris, 2012), spolupracuje
s knihovnami v Mohelnici a Šumperku – pobočka Rejchartice na cyklu Večery pod
lampou s tématicky zaměřeným seznamováním veřejnosti s novými světovými autory,
zároveň je zakladatelkou tradice Týdne mateřského jazyka na Gymnáziu Zábřeh (od roku
2002) s aktivitami vedoucími k propojení starších a mladších ročníků při soutěžích a
autorských čteních, Řečník gymnázia atd., od roku 1990 pravidelně vede soutěžící
v recitační soutěži Wolkerův Prostějov (pětkrát laureátství v celostátním kole soutěže).
Pro jednotlivé podvečery jsme si připravili tyto témata:
12. září – Inspirace v díle V. Woolfové – Orlando, K majáku
10. října – Neklidný vnitřní svět Fr. Kafky (Zámek, povídky)
14. listopadu – Inspirativní kultury – Č. Ajtmatov (Popraviště), G. García Márquez
(Dvanáct povídek o poutnících)
12. prosince – Prosincové překvapení
9. ledna – Beze strachu z postmoderny – H. Böll (Klaunovy názory)
13. února – Kunderova Nesmrtelnost
13. března – Kunderovy eseje jako dobrodružství intelektu
10. dubna – Inspirativní kompoziční technika I. Calvina (Když jedné zimní noci cestující)
Návštěvníci literárního semináře si mohou zakoupit předplatné pro celý cyklus
v hodnotě 300 Kč, nebo si vybrat jednotlivou přednášku, kde bude vstupné 50 Kč. Během
letních prázdnin přijímáme přihlášky. Kapacita semináře je omezená, je tedy nutné si
místo rezervovat osobně nebo telefonicky v půjčovně pro dospělé. Kontaktní osobou je
Bc. Vlaďka Daňková – tel. 583 283 138.

