
 
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1/2018 

 

  
 

(V Plzni 11. 02. 2018) 
 
 

Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně na přednášky 
„Československé historické osmičky“ 

 
 

 

Knihovna města Plzně v loňském květnu vzpomněla 100. výročí smutné 
události, která v průběhu 1. světové války bolestně zasáhla celou tehdejší 
Plzeň. V továrně Škodových závodů u Bolevce došlo 25. května 1917 k několika 
výbuchům a následnému požáru. Přednáška v Polanově síni věnovaná této 
tragédii měla u posluchačů ze široké veřejnosti úspěch a sami po jejím 
skončení dávali podněty k dalším přednáškám či besedám zaměřeným na 
regionální historii a literaturu. Vzhledem k letošnímu roku, kdy si připomeneme 
pro naši zemi řadu významných letopočtů končících číslem osm, bychom rádi 
navázali na loňský divácký zájem čtyřdílným přednáškovým cyklem 
"Československé historické osmičky", který bude věnován letům 1918, 1938, 
1948 a 1968. Jako první přinášíme pozvánku na přednášku k výročí vyhlášení 
samostatné Československé republiky v roce 1918. Přednáška na toto téma 
(jak z historického, tak literárního pohledu) proběhne 15. 2. 2018 v 17 : 00 hodin 
v Polanově síni a jako přednášející se představí Viktor Viktora a Stanislav 
Bukovský. Akce, která je zdarma, bude doplněna ukázkami populárně naučné 
i beletrizující literatury z fondu Knihovny města Plzně a výběrovým seznamem 
publikací, který ve formě bulletinu vypracovaly pracovnice Oddělení 
informačních služeb a studovna. 
V loňském roce připomněla Knihovna města Plzně přednáškou v Polanově 
síni 100. výročí smutné události, která v průběhu 1. světové války bolestně zasáhla 
celou tehdejší Plzeň. V továrně Škodových závodů u Bolevce došlo 25. května 1917 
k několika výbuchům a následnému požáru. Divácký zájem, který přednášku 
provázel, inicioval pokračování podobných akcí zaměřených na regionální historii 
a literaturu. Letošní čtyřdílný cyklus "Československé historické osmičky" bude 
zaměřen na významná výročí, která si v roce 2018 připomínáme. “Osmičkové" roky 
v našich dějinách 20. století představují několik velkých historických mezníků. 
Zejména roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v sobě soustřeďují události či jejich důsledky, 
které významně zasáhly do vývoje našeho státu, přitom stále na pozadí velkých 
světových událostí a procesů. Zlomovým mezníkem minulého století se stal určitě rok 
1918. Celému evropskému kontinentu přinesl konec první světové války, českému 
národu pak ke dni 28. 10. 1918 vyhlášení samostatné Československé republiky. 
Další roky již bohužel neprobíhaly ve znamení radostných událostí; v roce 1938 došlo 
ke vzniku tzv. druhé republiky a také k obsazení Sudet (příhraničních oblastí ČSR) 
na základě Mnichovské dohody z 29. září 1938. S datem 25. února 1948 se pojí 



dokonání tzv. komunistického puče, v jehož důsledku byl v Československu, 
prohlášeném o několik měsíců později lidově demokratickou republikou, nastolen 
totalitní režim. A konečně rok 1968 se nesl v duchu neméně zásadního zvratu - 
v návaznosti na tzv. pražské jaro a zvolení Ludvíka Svobody prezidentem republiky 
došlo 21. 8. 1968 ke vpádu intervenčních vojsk Varšavské smlouvy v čele s armádou 
Sovětského svazu (SSSR) na naše území a k začátku sovětské okupace, což 
na dlouhá léta zamezilo snahám o demokratizaci Československa.  
Všechny čtyři přednášky, na něž bude vstup zdarma, doplní výstava populárně 
naučné a beletrizující literatury, která se váže k tématům a nachází se ve fondu 
Knihovny města Plzně. Oddělení informačních služeb a studovna vypracovalo také 
doprovodnou výběrovou bibliografii obsahující citace dokumentů z fondu knihovny. 
Jedná se o výběr publikací z literatury krásné i odborné a populárně naučné 
vztahující se tematicky k jednotlivým rokům. V soupisu je přihlédnuto k našemu 
regionu; jedním z kritérií pak bylo reflektovat tvorbu plzeňských autorů. Ve snaze 
o zachování vyváženosti a reálné podchycení historického vývoje v celé jeho 
komplexnosti jsme do soupisu zařadili i literaturu vydanou v letech 1948-1989, 
přestože má vzhledem k době, kdy vznikala, často tendenční charakter. Bibliografie 
ve formě tištěného bulletinu bude pro zájemce zdarma k dispozici na každé 
přednášce. Jako první zveme na přednášku k roku 1918, která proběhne v Polanově 
síni 15. 2. 2018 v 17 : 00 hodin. Slova se ujmou Viktor Viktora a Stanislav Bukovský, 
aby nám přiblížili tento památný rok z hlediska historického a literárního.  
 

 
Kontakt pro média: 
 
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. Markéta Skálová, vedoucí Oddělení Informačních služeb a studovna Knihovna 
města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, tel. 378 038 213,  
e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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