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20. ročník Týdne knihoven proběhne letos v retro stylu 

 

Bohatou programovou nabídku pro své návštěvníky i další zájemce připravila na první 

říjnový týden Knihovna města Plzně. Od 3. do 8. října přichází s řadou představení, 

besed, přednášek a dalších akcí pro dospělé i děti pod společným celorepublikovým 

názvem Týden knihoven. Jubilejní 20. ročník proběhne v retro stylu a s heslem Braňte 

knihu! Mezi největší lákadla patří bezplatné bazary knih či hudebnin, pořad Plzeňské 

pomněnky, hry na malého knihovníka, vzpomínkové besedy či výstavy. Na všechny 

programy je vstup volný! 

Už příští týden se uskuteční 20. ročník kampaně na podporu čtenářství a propagace 

knihovních služeb Týden knihoven 2016, jehož mottem je Braňte knihu! Do celostátní akce se 

zapojí ve dnech 3. až 8. října i Knihovna města Plzně. „Jsme rádi, když můžeme veřejnosti, 

dětem i dospělým, připomenout, že knihovny něco kvalitního poskytují. Naším cílem je 

podpora knih a čtenářství i snaha nabídnout aktivní využití volného času nejen novým 

zájemcům, ale pečovat hlavně o naše věrné kmenové čtenáře. I když je za tím hodně práce, 

tak se na Týden knihoven každý rok těším, protože se o knihovnách hned více ví,“ říká 

pracovnice knihovny Jana Horáková. Návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Čekají je 

výstavy, výprodeje vyřazených knih, literární přednášky a besedy. Děti budou číst do 

mikrofonu v rámci projektu Knihofon (6. 10. - 16.30) v Ústřední knihovně pro děti a mládež. 

V doubravecké a bolevecké knihovně se promění v Malého knihovníka a vyzkouší si 

skutečnou práci za pultem. V retro duchu se ponesou i beseda Co jsme četli v době dětství (7. 

10. - 18. 00 - Knihovna Bolevec), výstava Jak se dříve půjčovalo (Obvodní knihovna 

Slovany) či hudební pořad Jak se skáče za totáče (5. 10. - 17.00 - L–klub). Dvě z akcí 

určených pro širokou veřejnost pak potrvají celý říjen. První z nich představuje vedoucí 

oddělení Zbyněk Topinka: „Máte originální CD, DVD, LP, knihy o hudbě a filmu nebo noty, 

které byste rádi nabídli dalším možným zájemcům? Můžete je během celého měsíce přinést 

do Hudební a internetové knihovny, kde budou zdarma nabídnuty ostatním návštěvníkům. 

Pokud se naopak zalíbí něco jiného z nabídky vám, můžete si to odnést a rozšířit svoji domácí 

sbírku.“ Obvodní knihovna Skvrňany vsadila na osvědčený a zájemci netrpělivě očekávaný 

knižní bazar „Čtenáři čtenářům“. Tradiční akce, letos již 12. v pořadí začíná 3. 10.  a 

pokračuje celý říjen až do  27. 10. 2016. „Bazar bude volně přístupný pro všechny 

file://///OLYMP/KMPorg$/Intranet/udaje/logo_nove_velke.jpg


návštěvníky každý všední den mimo středu od 9. 00 do 18. 00, ve středu od 9.00 do 12.00 a 

vždy během trvání akcí v M–klubu. Vaše přebytečné knihy můžete přinést do vestibulu 

knihovny, kde budou k dispozici zdarma ostatním čtenářům. Sami si pak na oplátku odnesete 

všechny publikace, které vás zaujmou, “ říká vedoucí Alena Sobotová. 

Týden knihoven je celostátní akcí, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP), každoročně se k němu připojí stovky českých knihoven a 

půjčoven.  

 

 



 

 

KONTAKT: 

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 

 

Mgr. Alena Sobotová, vedoucí Obvodní knihovny Skvrňany, 

Knihovna města Plzně, Macháčkova 28,318 00 Plzeň 

Tel. 378 038 261, e-mail: sobotova@plzen.eu 

 

Bc. Zbyněk Topinka, vedoucí Hudební a internetové knihovny,   

Knihovna města Plzně, Táborská 22, 326 00 Plzeň 

Tel.: 378 038 240,e-mail: hudebni@plzen.eu 
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