
  tisková zpráva 

 
 

 
Mgr. Kamila Kvapilová, tisková mluvčí  tel.: 377 63 1007, 606 745 215  

Rektorát Západočeské univerzity v Plzni, Kancelář rektora e-mail: kvapilo@rek.zcu.cz 

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

 
   

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSLAVÍ VÝROČÍ BOHUMILA HRABALA 
 
Plzeň, 29. 1. 2014 – Sté výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala bude po celý letošní rok slavit 
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni. Program určený nejen studentům  
a akademikům, ale i široké veřejnosti zahrnuje promítání filmů, veřejné čtení, výstavu knih  
i malování obrázků.  
 
„Nedožité sté narozeniny Bohumila Hrabala si připomeneme letos 28. března. Rozhodli jsme se proto 

pojmout celý rok 2014 tak trochu ‘hrabalovsky‘ a zavzpomínat si spolu s našimi čtenáři na tohoto 

osobitého literárního velikána,“ vysvětlila ředitelka Univerzitní knihovny ZČU Miloslava Faitová.  
 
Pro svůj projekt nadchla knihovna i některé známé osobnosti – účast na veřejném čtení, plánovaném 
na některý z podzimních měsíců, již předběžně přislíbili například herečka Barbora Hrzánová nebo 
herec a mim Ctibor Turba. „Rádi bychom zapojili také osobnosti plzeňského veřejného života, ale  

i naše akademiky a studenty,“ upřesňuje Sylva Řehořová, členka organizačního týmu. Knihovna 
oslovila také režiséra Jiřího Menzela s myšlenkou uspořádat besedu k jeho hrabalovským filmům, 
které bude promítat v květnu a v listopadu.  
 
Součástí programu bude rovněž únorová knižní výstava v prostorách Univerzitní knihovny ZČU. 
Návštěvníci poboček knihovny na Borech, v sadech Pětatřicátníků a na Klatovské budou mít 
příležitost prolistovat si připravené Hrabalovy knihy. „V každé z nich budou založeny zajímavé 

pasáže,“ upozorňuje knihovnice Ludmila Veselá a dodává, že vybrat jich jen několik z mnoha stálo 
velké úsilí. Své o tom jistě ví i odborník na českou literaturu na slovo vzatý, pedagog Jiří Staněk. Ten 
už předběžně přislíbil přednášku, v níž představí Bohumila Hrabala nejen jako geniálního spisovatele, 
ale také jako školáka a dost divokého důchodce. „Chtěli bychom pojmout přednášku neformálně, 

v duchu Hrabalových románů, a představit jej jako člověka, nejen jako jednu z postav učebnic českého 

jazyka“, nastínil Jakub Pokorný z Univerzitní knihovny. 
 
Originální výstavu chystá knihovna také na jarní měsíce. „V březnu budou ve všech našich studovnách 

ležet volně pastelky a nepopsané papíry. Protože nikomu neuškodí oddychnout si na chvíli od učení, 

chceme dát studentům možnost zachytit na papír pocity a myšlenky, které jim běžely hlavou při četbě 

Hrabala. V dubnu pak jejich dílka vystavíme,“ prozrazuje Eva Kozáková, pracovnice knihovny. 
 
Měsíc před očekávaným výročím spustila knihovna webové stránky s programem akcí 
www.knihovna.zcu.cz/Hrabal100, na které bude každý měsíc umisťovat jeden z Hrabalových citátů.  
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