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(v Plzni 9. 5. 2016) 
 
 

V Knihovně města Plzně v noci bude číst Jiří Dědeček  
 

 
     Romantická půda ústřední budovy Knihovny města Plzně v ulici Bedřicha Smetany 13 
je jedním z devíti plzeňských míst, kde se ve středu 11. května uskuteční Noc literatury. 
Pod střechou mezi dřevěnými trámy z knihy Prasklej sklenička od francouzského 
autora Alaina Mabanckoua bude „k smíchu i k pláči“ číst básník a písničkář, předseda 
Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček.  
 
     Knihovna města Plzně se do celorepublikové akce Noc literatury zapojuje už potřetí. Vloni 
nabídla čtení v podání čerstvé držitelky ceny Thálie, herečky Blanky Josephové-Luňákové. 
Letošní volba padla na Jiřího Dědečka - možná i proto, že kdysi také vystudoval obor 
knihovnictví a vědecké informace. „Čtecí místa se v dalších ročnících nebudou opakovat, 
posluchači tedy mají poslední příležitost seznámit se nejen s prostorem knihovny, který je 
veřejnosti běžně nepřístupný, ale i s jedinečným výhledem na střechy a domy kolem náměstí 
Republiky a městských sadů,“ láká organizátorka Lenka Duchková, vedoucí Oddělení nákupu 
a zpracování knihovních fondů. Podle ní „spojení zajímavého textu, mimořádného místa 
a neobvyklé prezentace zaručuje originální kulturní zážitek.“ Už v loňském roce to potvrdily 
ohlasy posluchačů. Jednou z 99 návštěvníků čtecího místa byla tehdy paní Kateřina, napsala 
potom: „Moc jsme si to s kamarádkou užily. A v městské knihovně to bylo opravdu skvělé. 
Zrovna když se v ukázce objevil muž s nožem, začalo pěkně pršet, kapky bubnovaly 
do střešních oken... Napětí jako hrom! A když jsme vylezly ven, bylo sucho... Magický večer!“ 
     Připraveno bude i malé občerstvení. 
 
     Jubilejní desátý ročník Noci literatury proběhne 11. května 2016 v 75 městech 13 zemí. 
Jeho garanty jsou Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních 
institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními 
odděleními zahraničních velvyslanectví. Noc literatury je de facto velký čtenářský happening, 
během něhož představují pořadatelé návštěvníkům současnou evropskou literaturu velmi 
netradičním způsobem. Veřejná čtení evropských děl v překladu probíhají na atraktivních, 
běžně nedostupných místech. Během jednoho večera je zajímavými osobnostmi představena 
řada úryvků z knih, publikum si samo může vybrat, co a kam půjde poslouchat.  
     V Plzni je letos koordinátorem projektu Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. 
Čtení proběhne paralelně na devíti místech od 18:00 do 23:00 hodin, začátky vždy 
v půlhodinových intervalech, poslední začne ve 22:30. Místa jsou situovaná blízko sebe, aby 
jich návštěvníci stihli za večer obejít co nejvíc. Jsou to: Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje, Knihovna města Plzně, Měšťanská beseda, Café Regner, Green Gondola, 
družstevní kavárna Inkognito, Amorvino, Plzeň zastávka a Moving Station. Po skončení celé 
akce mohou návštěvníci soutěžit o hodnotné ceny od všech partnerů projektu. 
 
 



 

KONTAKT:  
 
Lenka Duchková, BBus, vedoucí Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů,  
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 378 038 204, e-mail: 
duchkoval@plzen.eu, www.knihovna.plzen.eu. 
 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka,  
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň,  
tel.: 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 
      
Více na http://svkpk.cz/detail-akce/noc-literatury/.  
 
 

 

 

 

 

 


