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Festival regionálních nakladatelů letos opět v městské knihovně 
 
 

 
 

Třetí ročník Festivalu regionálních nakladatelů představí 8. a 9. listopadu 
drobné nakladatele z Plzně a jejího okolí. Pod titulem Plzeňský knižní trh 
nabídne knihovna ve své ústřední budově v ulici B. Smetany 13 nakladatelskou 
tvorbu, ale také autorská čtení, přednášky, besedy s pamětníky, ukázky knih. 
Talent a invenci reprezentují například práce studentů Ateliéru Komiks 
a  ilustrace pro děti. Zároveň se jedná o vhodnou příležitost zakoupit si vánoční 
knižní dárky přímo v prodejních stáncích jednotlivých nakladatelství. Program 
je jako každý rok uveden na webových stránkách knihovny. 
 
V rámci listopadového Plzeňského literárního festivalu proběhne v Knihovně města 
Plzně další ročník Festivalu regionálních nakladatelů. „Návštěvníci se mohou těšit 
na  knihy z produkce osmnácti regionálních vydavatelství, např. Petr Mikota, Starý 
most, Cykloknihy, Nadace St. Joachim, Kozmar a další. Jejich čtvrteční prodejní 
nabídka poslouží jako skvělá inspirace na knižní dárky k blížícím se Vánocům, “ láká 
na akci její organizátorka Lenka Duchková. „Kromě nakladatelského světa 
nabídneme opět i pestrý doprovodný program v podobě přednášek, autorských čtení 
a besed. Výtvarná oblast zde bude zastoupena tvorbou studentů Ateliéru Komiks 
a  ilustrace pro děti ze Západočeské univerzity. Prezentaci jejich prací chápeme 
nejen jako způsob, jak začínající ilustrátory podpořit, ale současně chceme 
k literatuře přilákat i mladé čtenáře. Komiksová literatura je v dnešní době velmi 
žádaná, doufáme, že zaujme i naše návštěvníky. Mezi letošní hosty festivaly bude 
patřit vedoucí tohoto ateliéru výtvarnice Barbara Šalamounová, publikující 
fotografové manželé Kožíškovi, ekolog a ochránce přírody Karel Makoň. Svoji knihu 
Staré plzeňské hostince představí v reprízovaném hudebně-literárním pořadu 
knihovnice Markéta Maškovská,“ přibližuje program Lenka Duchková. Jeho celé 
znění najdete na webových stránkách Knihovny města Plzně:  
https://knihovna.plzen.eu/akce/aid_275/plzensky-knizni-trh.aspx 
 

 
Kontakt pro média: 
 
BBus. Lenka Duchková, vedoucí Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů 
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň 
tel. 378 038 204,  e-mail: duchkoval@plzen.eu 
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