
 
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 7/2018 

 

  
 

(V Plzni 18. 09. 2018) 
 

 
 
 

Knižní festival Svět knihy zavítá do Plzně na konci září. 
Knihovna města Plzně zde představí svůj bibliobus. 

 

 
 
 
Knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň 2018 proběhne 21. a 22. září 
v prostorách DEPO2015. Svoji produkci prezentují celorepubliková i regionální 
nakladatelství, pro zájemce je připraven pestrý doprovodný program besed, výstav, 
divadla a autorského čtení.  Knihovna města Plzně představí jedno ze svých oddělení, 
pojízdnou knihovnu bibliobus. Kromě služeb bibliobusu nabídnou knihovníci i soutěže 
pro děti, kvízy, čtenářské horoskopy a jízdu zmenšeným „bibliobusem“.  
 

První ročník mezinárodního knižního veletrhu a literární festival Svět knihy Plzeň 2018  
proběhne 21. a 22. září v prostorách DEPO2015. Akce je pojata jako regionální součást 
úspěšného pražského veletrhu, který se koná vždy v květnu. Ten je největším knižním 
projektem u nás a oslaví příští rok již čtvrtstoletí svého trvání. Vzhledem k historické tradici 
našeho města, která je s knihtiskem a knižní kulturou dlouhodobě spjata, očekáváme velký 
zájem Plzeňanů. Mohou se těšit nejen na menší regionální, ale i velká pražská nakladatelství. 
Ta svoji produkci nabídnou v obou velkých halách, kde bude možnost zakoupit si knihy za 
zvýhodněnou cenu.  Pro návštěvníky je připraven i bohatý doprovodný program asi 80 pořadů, 
který se neomezí jen na DEPO, ale expanduje i do centra Plzně.  Pořady proběhnou také 
v  areálu Plzeňského Prazdroje, Divadle Dialog nebo v rekonstruovaných Loosových 
interiérech. Na veletrhu se představí řada českých literárních osobností jako Galina Miklíková, 
Jiří Grygar, Josef Formánek, Tomáš Sedláček a mnoho dalších. Ze zahraničí účast přislíbili 
např. Liao I-wu, Jan Guillou, Mariusz Szczygieł.  
Své zastoupení bude mít na veletrhu i Knihovna města Plzně, která na nádvoří přistaví svůj 
bibliobus. Jedná se o speciálně upravený autobus, který dojíždí se svými službami za čtenáři do 
hůře dostupných plzeňských lokalit. Služby jsou určeny zejména seniorům a špatně pohyblivým 
lidem, dětem, maminkám na mateřské dovolené, ale i  všem ostatním, kteří rádi čtou. Na 
dvacetimetrové ploše nabízí asi tři tisíce knížek (beletrie a  populárně naučné literatury) a až 
padesát titulů časopisů z letošního a loňského roku. V současné době fungují bibliobusy 
v Čechách již jen čtyři, tři z nich jsou v Praze a čtvrtý v Plzni. Ten si právě můžete na Světu 
knihy prohlédnout. Posádka sestávající se z knihovníků a řidiče představí zájemcům celý 
provoz, jak z knihovnického, tak i  technického hlediska. Pro děti zde bude připravena řada 
drobných soutěží, hádanek a  kvízů, ale hlavně miniaturní „bibliobus“. Ten je vytvořený 
z knihovnického vozíku a děti i dospělí budou mít možnost vyzkoušet si jeho ne zrovna 
jednoduché ovládání na jízdní dráze připravené přímo pro ně. 

 
 

 



Kontakt pro média: 
 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka, 
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 
tel. 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 
 
Jitka Hlavničková, vedoucí Oddělení bibliobusu, 
tel. 378 038 237, e-mail: bibliobus@plzen.eu 
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