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Knihovně města Plzně kniha sluší. V rámci kampaně na podporu 
čtení nabídne zajímavou přednášku o prvorepublikové armádě. 

 
Kniha ti sluší. Tak se jmenuje pětidenní kampaň Svazu českých knihkupců 
a  nakladatelů, která začíná 23. dubna, ve Světový den knihy a autorských práv. Cílem 
projektu zaměřeného na podporu čtení je představit knihu jako předmět patřící 
k současnému životnímu stylu. Tváří letošního ročníku, do kterého se zapojí 
nakladatelé, knihkupci a také knihovny po celé republice, se stal mladý youtuber 
Kovy. Čtenáře a milovníky knih čekají setkání se spisovateli, autogramiády, soutěže či 
slevy. Knihovna města Plzně se akce účastní již poněkolikáté a připravila si zajímavou 
přednášku z dějin vojenství. Historik Daniel Švec se zaměří na letectví československé 
předmnichovské armády, představí zejména letce z Plzeňska. K vidění bude nejen 
doplňující výstavka knih či tematické seznamy literatury, ale také četné vojenské 
artefakty např. dobové uniformy. Přednáška se koná 26. 4. 2018 v 17 : 00 v Polanově 
síni v ulici B. Smetany 13 a je zdarma. 

 

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv spustí Svaz českých knihkupců 
a  nakladatelů kampaň Kniha ti sluší. Světový den knihy se slaví od roku 1995 pravidelně ve 
více než sto zemích světa. Světová organizace UNESCO pro něj vybrala 23. duben, kdy 
zemřeli dva velcí literáti, William Shakespeare a Miguel de Cervantes. Projekt Kniha ti sluší 
navazuje na mimořádně úspěšné předchozí akce Knihy bez DPH (2014) a Knihy mají 
zelenou (2015). Jeho cílem je propagovat českou knižní kulturu a ukázat knihu jako symbol, 
součást každodenního života, který „sluší“ každému bez rozdílu. Tím, že má člověk v ruce 
knihu, kterou čte, se stává pro své okolí zajímavějším. Pro mladé čtenáře připomínáme, že 
tváří letošního ročníku se stal známý youtuber Kovy, který je knihami fascinován už od 
dětství a  chápe je jako portál do nového světa. Čtenáře a milovníky knih čekají v tomto 
týdnu setkání se spisovateli, autogramiády, soutěže a slevy. Knihovna města Plzně se akce 
účastní již poněkolikáté a připravila si zajímavou přednášku z dějin vojenství. "V rámci 
letošního jubilejního roku 2018 máme naplánovány čtyři literárně-historické přednášky 
na  téma regionální historie roků 1918, 1938, 1948, 1968," uvádí zaměstnankyně knihovny 
Markéta Skálová. "Každá přednáška je zaměřena na jeden rok. Ve čtvrtek 26. dubna 2018 
v 17:00 proběhne v Polanově síni volná přednáška k roku 1938, doplněná výstavou knih 
a  rešeršním seznamem tematicky zaměřené literatury. Jedná o dějiny prvorepublikového 
letectví, zaměřené na  letce z plzeňského regionu. Jaká byla jejich služba během první 
republiky, čím se  někteří z nich proslavili apod. Přednáška obsahuje také bojovou 
připravenost našeho letectva v roce 1938 a 1939, cestu do zahraničního odboje, válečnou 
kalvárii v Anglii, atd. Zájemce jistě potěší i řada vojenských artefaktů a dobových uniforem 
včetně celkem raritní reprodukce prvorepublikové uniformy letce. Přednášejícím bude pan 
Daniel Švec, současný český badatel a historik, který se věnuje předmnichovské armádě 
a  vojenskému letectví," láká Markéta Skálová. 



Pro příznivce knih a čtení nabízejí velká oddělení Knihovny města Plzně dárkový kupón 
s 15% slevou na knihy, který lze v týdnu od 23. do 29. dubna uplatnit v knihkupectvích 
zapojených do kampaně. 
 

 
Kontakt pro média: 
 
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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