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(V Plzni 28. 7. 2016) 

 

 

Výstava na radnici mapuje publikační činnost Knihovny města 

Plzně za poslední čtvrt století 

 
 

Plzeňskou radnici na nám. Republiky 1, která patří k žádaným turistickým cílům v 

Plzni, doplní v létě výstava věnovaná knižní tvorbě. Od 8. do 26. srpna 2016 se 

v mázhausu radnice prezentuje městská knihovna výstavou Plzeň město krásné knihy: 

Čtvrtstoletí publikační činnosti pod křídly Knihovny města Plzně. Výstava, která je 

součástí oslav 140. výročí založení knihovny, představuje výbor ze své knižní produkce 

posledních dvaceti pěti let. Kurátorkou výstavy je Jana Horáková, realizace se ujal 

Stanislav Bukovský. Zároveň k výstavě je vydáván stejnojmenný katalog. 

 

Výstavu pořádá městská knihovna k 140. výročí svého založení a bude k vidění od 8. do 26. 

srpna v mázhausu plzeňské radnice. Autorka výstavy Jana Horáková k tomu uvádí: „Vždy v 

roce kulatého nebo půlkulatého výročí připravujeme nějakou expozici spojenou s knižní 

kulturou. Za posledních 20 let vznikl určitý cyklus. V roce 1996 jsme jeho první díl věnovali 

výtvarným knižním značkám ex-libris, o pět let později byli představeni „Plzeňští tvůrci 

knižní krásy“, tedy ilustrátoři, výstava v roce 2006 se zaměřila na „Bibliofilie plzeňské 

provenience včera a dnes“. Poslední přehlídka před pěti lety měla podtitul „Literární i 

výtvarné harmonie formy a textu“ a ukázala knihu jako krásný objekt ze všech stran – její 

formu výtvarnou: vazbu, ilustrace, grafickou úpravu, ale i reflexi krásného slova, tedy obsahu 

knihy, a to prostřednictvím medailonů literárních kritiků a recenzentů, jejichž snahou je 

posoudit a vyzdvihnout beletristickou úroveň.“ K současné letní expozici dodává: „Jádro 

výstavy 2016 je v dnešku, respektive minulosti zcela nedávné – vždyť co je v historii dvacet 

pět let - tedy čtvrt století? A protože i v současnosti jsou v plzeňském regionu psány a 

vydávány krásné knihy, volí knihovna pro svoji prezentaci opět ústřední motto Plzeň - město 

krásné knihy. Podtitulem roku 2016 je: Čtvrt století publikační činnosti pod křídly Knihovny 

města Plzně.“ 

Knihovna města Plzně není nakladatelstvím, proto tedy publikace, které se na výstavě objeví, 

nebyly vydávány přímo jí. Na všech se ale nějakým způsobem podílela - přišla s nápadem 

tématu, poskytla základní prostředky pro přípravu, nabídla možnosti svého regionálního 

knižního fondu, odbornou pomoc a zázemí redakci. K dispozici bude i souběžně vydávaný 

katalog, který poskytuje o výstavě ucelený přehled. 
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KONTAKT: 

 

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka, 

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 

 

Mgr. Jana Horáková, Oddělení Public relations, provoz Polanovy síně, 

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu 
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