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(V Plzni 19. 01. 2017) 
 
 

V regálech městské knihovny v Plzni naleznou čtenáři mnohem více 
cizojazyčné literatury 

 
 

 
 

Knihovna města Plzně získala v rámci 3. ročníku projektu Cizojazyčná literatura 
zajímavý soubor knih v několika jazycích (angličtina, němčina, francouzština, 
italština, španělština, ruština). Grantový program vyhlásila Moravská zemská 
knihovna v Brně za finanční podpory státu a je určen veřejným profesionálním 
knihovnám. Plzeňští knihovníci doplnili zdarma svůj fond o více než stovku 
zajímavých titulů (v hodnotě kolem 22 000 Kč), starší i současnou beletrii, 
romány pro ženy, detektivní žánr, ale i populárně naučnou literaturu. Pro malé 
čtenáře jsou zde připravena díla klasické dětské literatury. Nejedná se přitom  
o běžně dostupné knihy našich vydavatelů, ale o dovoz ze zahraničí. Z nové 
nabídky si vybere jak pokročilý znalec, tak (v podobě zjednodušené četby)   
i ten, který s jazykem teprve začíná. Knihy si čtenáři mohou půjčit  hlavní 
budově i obvodních odděleních a všechny tituly je možno dohledat v on-line 
katalogu městské knihovny. 
 
Desítky nových cizojazyčných titulů si mohou zapůjčit čtenáři v Knihovně města 
Plzně. V loňském roce dostali pracovníci knihovny příležitost zapojit se do projektu 
Cizojazyčná literatura, který je určen vybraným veřejným profesionálním knihovnám. 
Za finanční podpory státu vyhlásila tento program Moravská zemská knihovna    
v Brně. Plzeňská knihovna tak v rámci 3. ročníku tohoto projektu využila příležitost 
zdarma doplnit knihovní fond o nové tituly v cizích jazycích. "Naše knihovna si mohla 
vybrat ze seznamu knihy až v hodnotě cca 22 000 korun. Nabídka obsahovala tituly   
v několika jazycích, kromě obvyklé němčiny a angličtiny, jsme objednali i knihy   
ve francouzštině, italštině, španělštině a ruštině. Celkem přibylo 50 titulů (101 kusů) 
cizojazyčných novinek," uvedla Lenka Duchková, vedoucí oddělení knihovních fondů 
Knihovny města Plzně. "V získaných titulech je zahrnuta klasická cizojazyčná beletrie 
a romány pro ženy (Robert Louis Stevenson, Jane Austen), současné detektivní 
romány (Gillian Flynn, Jo Nesbø, Lars Kepler), náročnější literatura (Umberto Eco, 
Michel Houellebecq)," vyjmenovala Duchková. "Nezapomněli jsme ani na naše 
mladší čtenáře," řekla Duchková. "Jim nabídneme např. díla klasiků dětské literatury 
(Carlo Collodi, Antoine de Saint-Exupéry). Vzhledem k zájmu našich čtenářů jsme 
objednali i zjednodušenou četbu pro začátečníky, která patří mezi nejžádanější. 
Všechny tituly je možno dohledat v našem on-line katalogu. Cizojazyčnou literaturu 
sice celoročně nakupujeme z různých nakladatelství, nicméně účast        
na projektu  k významnému rozšíření nabídky rozhodně přispěla," dodala vedoucí 
oddělení knihovních fondů. 
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