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(V Plzni 9. 5. 2016) 

 

Noční čtení v Knihovně města Plzně 
 

Celorepubliková akce Noc literatury (www.nocliteratury.cz) se 11. května 2016 už 

potřetí odehraje za účasti Knihovny města Plzně. Jubilejní desátý ročník proběhne i za 

hranicemi naší republiky, účastní se ho 13 zemí a 75 měst. Garanty konání jsou Česká 

centra při EUNIC (sdružení evropských národních kulturních institutů). Noc literatury 

je vlastně veliký čtenářský happening, během něhož představují pořadatelé 

návštěvníkům současnou evropskou literaturu velmi netradičním způsobem. Veřejná 

čtení evropské literatury 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 

koordinátorem projektu Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Čtení zde 

proběhne na devíti místech a jedním z nich je opět plzeňská městská knihovna. Po 

skončení celé akce mohou návštěvníci soutěžit o hodnotné ceny všech partnerů projektu. 

 

Noc literatury přiblíží veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu 

prostřednictvím série veřejných čtení. Druhá květnová středa tak bude pro posluchače 

možností poznat zajímavé knihy v nevšední prezentaci a na neobvyklých místech. Projekt 

organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů 

sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními 

zahraničních velvyslanectví. Každá z účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 

2016 dílo jednoho současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího 

knižního festivalu v České republice - Světa knihy. Noc literatury se letos odehraje kromě 

Prahy také v dalších městech České republiky. V Plzni se bude číst na devíti místech, jedním 

z nich bude i Knihovna města Plzně, která pro Noc literatury nabídla půdu své hlavní budovy 

v ulici B. Smetany 13. „Místa pro čtení se v dalších ročnících akce nebudou opakovat, příští 

rok Noc literatury už nabídne nová. Posluchači tedy mají poslední příležitost nejen seznámit 

se s prostory knihovny, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné, ale i s jedinečným výhledem 

na střechy a domy kolem náměstí Republiky a městských sadů“, láká knihovnice Lenka 

Duchková. „Vedle čtení ukázek vybrané evropské literatury je úkolem pořadatelů zatraktivnit 

program literární noci účastí známých osobností. Naše volba padla na knihu Prasklej 

sklenička, francouzského autora Alaina Mabanckou. Bude ji číst Jiří Dědeček, předseda 

Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Spojení zajímavého textu, mimořádného místa a 

neobvyklé prezentace zaručuje originální kulturní zážitek. Letos navíc potěší návštěvníky 

noční literární hra, připraveno je i drobné občerstvení" prozrazuje Lenka Duchková.  

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových 

intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich 

návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet. Jsou to: Studijní a vědecká 

knihovna Plzeňského kraje, Knihovna města Plzně, Měšťanská beseda, Café Regner, Green 

Gondola, družstevní kavárna Inkognito, Amorvino, Plzeň zastávka, Moving Station.   
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