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UNIVERZITNÍ KNIHOVNA CHYSTÁ NA LISTOPAD VELKÉ  
HRABALOVSKÉ FINÁLE 

 
Plzeň, 7. 11. 2014 – V listopadu se příznivci osobitého spisovatele Bohumila Hrabala mohou těšit 
na dvě mimořádné akce. 12. listopadu se bude v Univerzitní knihovně Západočeské univerzity 
v Plzni předčítat z vybraných Hrabalových knih a 20. listopadu zde na filmovém plátně zazáří zdařilá 
hrabalovská adaptace Juraje Herze. Vyvrcholí tak celoroční snaha Univerzitní knihovny vzdát hold 
výjimečnému spisovateli, který by se letos dožil sta let. 
 
Po celý rok 2014 nabízí Univerzitní knihovna ZČU zájemcům bohatý program inspirovaný tvorbou 
Bohumila Hrabala. Diváci mohli doposud shlédnout originální výstavu Dialog s Hrabalem, navštívit 
komentované promítání jedné povídky z Perliček na dně, vyslechnout si přednášku „Bohumil Hrabal 
méně známý“ nebo prolistovat Hrabalovy knihy při jejich výstavě. Kreativní čtenáři měli možnost 
zapojit se do výtvarné soutěže, při které byli tři vylosovaní výherci odměněni cenami. 
 
 „Těší mě, když vidím, jak se knihovna postupně vyvíjí v prostor, kde lidé mohou nejen studovat, ale 

rovněž potkávat své známé, diskutovat, inspirovat se a bavit se. Skrze Bohumila Hrabala jsme 

Univerzitní knihovnu více otevřeli i veřejnosti a hodláme v tom pokračovat také nadále,“ uvedla 

ředitelka Univerzitní knihovny Miloslava Faitová. Zároveň ale přiznává, že zájem o akce inspirované 
dílem Bohumila Hrabala mezi studenty byl menší, než na počátku čekala. „Netřeba zmiňovat, že četba 

Bohumila Hrabala je velmi náročná a nezapadá příliš do dnešní uspěchané doby. O to více ovšem 

potěší ty případy, kdy se nám podařilo u studentů vzbudit zvědavost a inspirovat je k četbě tohoto 

nezaměnitelného spisovatele,“ doplnila Faitová. 
 
Ve středu 12. listopadu od 14 hodin mají jak studenti, tak zájemci z řad veřejnosti možnost zúčastnit 
se veřejného čtení z díla Bohumila Hrabala. „Každý dostane příležitost se do čtení aktivně zapojit, 

pokud bude mít zájem. Ale samozřejmě může také jen přijít, vypít si šálek kávy a zaposlouchat se 

do krásy Hrabalových textů,“ zve knihovnice Sylva Řehořová. Čtenáře přijdou podpořit i některé 
známé osobnosti, například uznávaný mim a herec Ctibor Turba. 
 
Na veřejné čtení naváže ve čtvrtek 20. listopadu od 17 hodin komentované promítání snímku Sběrné 
surovosti, velmi zdařilé hrabalovské adaptace od Juraje Herze. Komentáře se tentokrát ujme filmový 
odborník Jan Kastner, který právě Herzovu adaptaci Hrabala považuje za vůbec nejlepší. 
 
Obě dvě akce proběhnou v nové budově Univerzitní knihovny v kampusu Západočeské univerzity na 
Borech, konají se v rámci projektu „100 let Bohumila Hrabala“ za podpory společnosti Plzeň 2015  
a vstup na ně je zdarma. Bližší informace naleznete na webových stránkách Univerzitní knihovny 

(http://www.knihovna.zcu.cz/Hrabal100).  


