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(V Plzni 06. 03. 2020) 

 
 

Březen v Plzni bude patřit čtenářům.  
Co chystá Knihovna města Plzně? 

 
 

Tradiční akci Březen – měsíc čtenářů vyhlašuje Svaz knihovníků 

a  informačních pracovníků České republiky letos již pojedenácté. Jako 

obvykle se do ní zapojí i  Knihovna města Plzně. Letos se navíc ponese ve 

slavnostním duchu — v tomto roce uplyne 350 let od úmrtí Jana Amose 

Komenského. V knihovně se uskuteční ocenění Čtenáře roku, pedagoga, který 

svým přístupem, vlastním zanícením a dobrou spoluprací s knihovnami aktivně 

podněcuje a vede své žáky ke čtení a lásce ke knize. Kromě toho nabídne plno 

dalších aktivit, jako jsou cestopisné přednášky, výstavy, soutěže i tvořivé dílny, 

knižní i hudební bazar pro širokou veřejnost. Celý, pro knihovnu sváteční, 

měsíc zakončí Noc s Andersenem věnovaná dětským čtenářům. 

 

 

Češi a Moravané tradičně patří k náruživým čtenářům. Tuhle vášeň by měla 

prohloubit i celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Letos ji Svaz knihovníků 

a  informačních pracovníků České republiky vyhlašuje již pojedenácté. Jejím cílem je 

posilovat společenský význam a prestiž četby. Zapojila se do ní i Knihovna města 

Plzně, která stálé čtenáře i náhodné návštěvníky zve kromě knih také na spoustu 

akcí zaměřených na zvýšení čtenářské gramotnosti a dalších dovedností. "Knihovny 

prošly za posledních několik desetiletí velkou proměnou. Jsou nejen místy, kde se 

půjčují knihy, ale skutečně významnými vzdělávacími a společenskými centry svých 

obcí. Čtenáře a návštěvníky knihoven lákají na pestrou nabídku. A samozřejmě se 

letos také programově hlásí i k tak významné osobnosti, jakou byl J. A. Komenský.  

V  knihovně se uskuteční ocenění Čtenáře roku, pedagoga, který svým přístupem, 

vlastním zanícením a dobrou spoluprací s knihovnami aktivně podněcuje a vede své 



žáky ke čtení a lásce ke knize. „Čeká nás ale spousta dalších aktivit, jako jsou 

cestopisné přednášky, výstavy, soutěže i tvořivé dílny, knižní bazar. Účastnit se ale 

můžete i do několika soutěží. Určitě stojí za to navštívit i hudební bazar pro širokou 

veřejnost. Pokud máte originální CD, DVD, LP, noty nebo knihy o hudbě a filmu, 

které byste rádi nabídli dalším možným zájemcům, přineste je do Hudební a 

internetové knihovny v Táborské ulici od 2. 3. do 31. 3. 2020. Budou zde zdarma 

nabídnuty k  dispozici ostatním návštěvníkům. Pokud si vyberete vy, můžete si je 

odnést. Možnost výměny hudebnin, které někteří vyřadili z domácí fonotéky, a druzí 

si je naopak rádi odnesou domů, je mezi lidmi velice oblíbená, " láká knihovník 

Zbyněk Topinka. Další významnou akcí měsíce března a dětských čtenářů bude 

nepochybně Noc s  Andersenem, kterou připravujeme, podobně jako stovky dalších 

knihoven, na pátek 27. března. 

 
 

 
  

 
Kontakt pro média: 
 
Bc. Zbyněk Topinka, Hudební a internetové knihovna 
Knihovna města Plzně, Táborská 22, 326 00 Plzeň, 
tel. 378 038 241, e-mail:  topinkaZ @plzen.eu 
 
Mgr. Markéta Skálová, Studovna a informační služby 
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 
tel. 378 038 213, e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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