
3. 9. | 9:00 
Anglická knihovna, videosál
Děti, čtete? (do 27. 9.) 
10. ročník festivalu pro děti i jejich 
rodiče - výstava Děti, čtete? 
představuje dětem, jejich rodičům, 
učitelům a všem milovníkům 
krásných knih to nejlepší z české 
knižní tvorby pro děti předchozího 
roku. Výstavu organizuje 
spolek Knižní stezka k dětem 
ve spolupráci s nakladatelstvím 
Meander, Městskou knihovnou 
v Praze a v neposlední řadě se 
Studijní a vědeckou knihovnou 
Plzeňského kraje.

3. 9. | 17:00
Galerie Evropského domu SVK PK
Nadání je touha: Friedl Dicker-
Brandeis a výtvarný vzdělávací 
experiment (do 27.9.)
Vernisáž výstavy
Friedl Dicker-Brandeis je 
jednou z nejvšestrannějších 
představitelek meziválečné 
středoevropské avantgardy. 
Její terezínský výukový experiment 
nepřestává navzdory tragickým 
okolnostem fascinovat nejen 
progresivní komplexností, ale též 
využitelností v rámci současného 
systému vzdělávání. Dochovalo 
se téměř čtyři a půl tisíce 
dětských kreseb, mnohé z nich 
prezentované na výstavě, jako 
výsledek její usilovné pedagogické 
práce v extrémních podmínkách 
nacistického koncentračního 
tábora – ghetta Terezín.

4. 9. | 17:00
SVK PK, přízemí a 1.patro
Samizdat, exil a cenzura
„Hledat krásná slova je lepší než 
zabíjet a vraždit.“ (do 27. 10.)
vernisáž výstavy
Produkci samizdatových a  exilo-
vých publikací představí výstava, 
pro jejíž název autoři zvolili citát 
z básně „ A sbohem“ od jednoho 
z nejvýznamnějších českých bás-
níků 20. století, Jaroslava Seiferta, 
který sám patřil k zakazovaným 
autorům.
Samizdatovou produkci představí 

program | září | 2019
ukázky z rozsáhlé sbírky Miroslava 
Svobody, kterou v roce 2018 zís-
kala do svého vlastnictví Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského 
kraje, kde se výstava v 1. patře 
uskuteční. Vystaveny budou sami-
zdaty, které vycházely do roku 
1989 na Plzeňsku. K vidění budou 
také ukázky z produkce hlavních 
exilových nakladatelství, jako bylo 
Sixty-Eight Publishers v Torontu 
manželů Škvoreckých, Index 
v Kolíně nad Rýnem, Národní 
politika v Mnichově, Konfrontace 
v Zurychu nebo Rozmluvy 
Alexandra Tomského v Londýně. 
Exilovou produkci zastupuje 
fond zapůjčený z Knihovny Jiřiny 
Fuchsové.
V přízemí SVK PK bude do konce 
září instalována výstava Samizdat 
v boji za slobodu (ve slovenštině).
Doprovodnou akcí výstav je stej-
nojmenná konference 25. 9. 2019 
Registrace na www.svkpk.cz

11. 9. a  25. 9. | 18:00
Anglická knihovna
English Open
Otevřené konverzační hodiny 
pro každého.

17. 9. | 17:00
Sál beletrie
Uvedení knihy: 
Ladislav Silovský: Slavné 
plzeňské firmy a podnikatelé 
Kniha přibližuje osudy úspěšných 
plzeňských podnikatelů, kteří 
budovali v období od poloviny 
19. století do poloviny 20. století 
společnosti, jejichž význam daleko 
přesáhl hranice města. Některé 
plzeňské společnosti měly 
až evropský dosah – například 
Müller a Kapsa, Brožík, Cingroš, 
Bartelmus. Většina úspěšných 
společností skončila v roce 1948 
a jejich sláva neprávem upadla 
v zapomenutí.

23. 9. | 8:00 – 14:00
OZK + vzdělávací centrum
Evropský den jazyků 
Cílem EDJ je zvýšit povědomí 
veřejnosti o důležitosti jazykového 

vzdělávání, podpořit vícejazyčnost 
a mezikulturní porozumění; 
propagovat jazykové a kulturní 
bohatství Evropy a povzbudit 
jazykové vzdělávání ve škole 
i mimo ni. Akce je určena žákům 
ZŠ.

25. 9. | 9:00 – 17:00
Vzdělávací centrum
Konference samizdat, 
exil a cenzura
Vývoj cenzury a mediální manipu-
lace v českých zemích od konce 
19. století do roku 1989 včetně 
konkrétních příkladů a postupů 
cenzurních orgánů  
– PhDr. Pavel Suk, Ph.D.
Psaní, rozmnožování a distribuce 
samizdatu v Plzni v 80. letech XX. 
století (a trochu exil) 
– Miroslav Svoboda
Trampský samizdat
– Ing. Petr Náhlík
Samizdat a vydavatelská činnost 
československých exulantů 
v zahraničí 1948 – 1989 
– osobní pohled.  
– Jiřina Fuchsová, 
Knihovna Jiřiny Fuchsové
Československý poúnorový exil 
a opatření proti komunistické 
propagandě 
– PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Registrace na www.svkpk.cz

25. 9. | 17:00
Sál beletrie
Veřejná disputace 
– Euro – 
společná evropská měna

26. 9. | 15:00
Anglická knihovna, videosál
Ekonomická migrace

30. 9. | 17:00
Sál beletrie
Literární čaj o páté:
Václav Engler
Zimní slunovrat
– uvedení nové knihy

Účast na všech akcích SVK PK 
je bezplatná.


