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(V Plzni 04. 05. 2018) 

 

 
 

Celorepubliková Noc literatury se odehraje také v Plzni. 
Zapojí se i Knihovna města Plzně 

 
 

 

Noc literatury si každoročně klade za cíl přiblížit veřejnosti prostřednictvím série 

veřejných čtení současnou evropskou literaturu. Druhá květnová středa tak bude pro 

posluchače možností poznat zajímavé knihy v působivé interpretaci a na neobvyklých 

a divácky atraktivních místech. Dvanáctý ročník proběhne i mimo hranice naší 

republiky a garanty konání jsou Česká centra.  Během jednoho večera (letošní termín 

akce připadá na 9. květen) je zajímavými osobnostmi představena řada světové 

literatury, publikum si samo vybírá, kam a koho si půjde poslechnout, vstup je všude 

zdarma. Návštěvníci se mohou zpojit i do soutěže o hodnotné ceny, věnované 

partnery projektu. V Plzni proběhne čtení na šesti místech a jedním z nich je opět 

plzeňská městská knihovna. Pro akci nabídne půdní prostory, kde se předčítání zhostí 

herečka a dabérka Kamila Špráchalová. 

  
9. května 2018, v předvečer mezinárodního knižního veletrhu, se opět uskuteční Noc 
literatury, při níž na zajímavých, často netradičních místech předčítají známé osobnosti 
úryvky z nejnovější evropské literatury. Akci pořádají Česká centra, za dobu své existence 
se  rozrostla i do dalších zemí. Vychází z předpokladu, že literatura napomáhá odstraňovat 
komunikační bariéry a je nástrojem vzájemného porozumění a kulturní výměny. Noc 
literatury se letos odehraje kromě Prahy také v dalších městech České republiky. „Plzeň 
se zapojuje již po čtvrté a nabídne celkem 6 stanovišť, která se nacházejí blízko sebe, tak 
aby návštěvníci mohli volně přecházet a stihli navštívit co největší počet míst. Jsou to 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Knihovna města Plzně, Divadlo Dialog, 
Západočeská galerie, iAteliér a Divadlo J. K. Tyla,“ říká Lenka Duchková z městské 
knihovny. Zde připravili pro čtení půdu své hlavní budovy v ulici B. Smetany 13 a představí 
českou herečku a dabérku Kamilu Špráchalovou. I posluchači na dalších místech se mohou 
těšit na zajímavé hlasy, nabídku přijali např. Miloslav Mejzlík, Michal Jančařík nebo Filip 
Koryta. „Čtení probíhá od 18.00 do 23.00, začátky se budou opakovat vždy v půlhodinových 
intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Vždy bude dostatečný časový prostor pro přesun 
na další místo," zve knihovnice Lenka Duchková. Pro návštěvníky je připravena i soutěž, 
do které se mohou na literární trase zapojit a vyhrát hodnotné ceny, věnované partnery 
projektu.  

 



  

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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