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Čte(Sy)Rád, 
ČTEnářův SYmpatický RÁDce aneb 

Proč "nezam ěstnat" šikovného 
virtuálního pomocníka p ři výb ěru 

čtivých knížek           

Klára Zemanová           
 

     "Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Čte(Sy)Rád a mým životním cílem, smyslem a posláním 
je, jako je tomu také u většiny z vás, služba tápajícím čtenářům, ale mohu přispět rovněž vám - 
zaneprázdněným knihovníkům. Aspiruji na roli neustále přístupného a vždy ochotného pomocníka, který 
dokáže šikovně asistovat při výběru vhodné četby pro kohokoliv a jakoukoliv příležitost." 
 
      Takto nějak by mohlo znít oficiální prohlášení nového virtuálního knihovníka, který od září letošního 
roku zahájil svou, jak doufáme, dlouhotrvající a úspěšnou online kariéru. Zrodil se díky novému 
studentskému projektu na podporu čtenářství v ČR, který nese název ČTEnářův SYmpatický RÁDce  či 
jednoduše Čte(Sy)Rád . Projekt Čte(Sy)Rád vznikl pod patronací Kabinetu informačních studií a 
knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Staví na myšlence, že v dnešním 
přetechnizovaném světě je nutné všemi dostupnými prostředky vytvářet co nejpříznivější podmínky pro 
návrat současného člověka ke knihám, četbě a tím i ke knihovnám a jejich službám. 
 
      Čte(Sy)Rád (www.ctesyrad.cz) je vlastně online dostupná elektronická databáze doporučující čtivé 
knihy, která by měla slabším i zkušenějším čtenářům pomoci zorientovat se ve světě literatury a poradit 
jim při výběru těch nejlepších a nejčtivějších titulů. Díky širokému tematickému záběru umožňuje, aby si 
kdokoliv - v mnohdy nepřehledném "knihoprostoru" - našel "tu pravou" knihu pro sebe. Čte(Sy)Rád totiž 
věří, že pro každého čtenáře už byla "ta pravá" kniha napsána, jen ji ještě nemusel objevit. A právě v tom 
se čtenářům tento virtuální knihovník snaží pomoci. Jeho snahou je, aby si každý člověk, který má zájem 
číst, ale nedokáže si zvolit knihu "své krevní skupiny", byl - díky jeho přispění - schopný samostatně vybrat 
z nepřeberné knižní produkce titul, který ho čtenářsky zaujme (více o projektu na 
www.ctesyrad.cz/o_projektu nebo www.inflow.cz/ctesyrad).  
 
      Čte(Sy)Rád může být prospěšný čtenářům všech úrovní - vášnivým, znuděným, občasným, svátečním 
i nečtenářům. Každá z výše zmíněných skupin konzumentů literatury může ve Čte(Sy)Rádovi najít 
vhodného poradce pro svoje potřeby a účely. Ptáte se, jak je to možné? Na každou složku z této široké 
cílové skupiny je zaměřena některá z hlavních kategorií databáze: 
- Nejčtivější napříč žánry (z každého žánru to, co se vám bude číst nejlépe),  
- Statistický TOP (nejpůjčovanější a nejprodávanější knihy v ČR),  
- Literární ceny (tituly oceněné u nás i v zahraničí),  
- Nová krev (přehled začínajících českých autorů a jejich děl) a  
- Známé osobnosti doporučují (tipy na četbu od známých osobností). 
 
      Čte(Sy)Rád je důvěryhodným garantem kvality doporučovaných textů ve smyslu jejich čtivosti a 
lákavosti pro čtenáře. Na základě spolehlivých zdrojů (doporučení odborníků, statistiky, literární ceny, 
nejoblíbenější tituly slavných osobností) představuje soubor těch nejčtivějších, nejzábavnějších a 
nejoblíbenějších knih pro každého čtenáře a každou příležitost. Čte(Sy)Rád přináší také mnoho jiných 



možností - díky propojení s Jednotnou informační bránou (JIB) a službou Heuréka je u každého titulu 
možné zjistit, ve které knihovně se konkrétní kniha nachází, respektive ve kterém internetovém 
knihkupectví je možné si ji zakoupit. Web nabízí také další speciální bonusy - umožňuje vkládat 
komentáře k jednotlivým titulům, podělit se o vlastní čtenářské tipy, vést si originální čtenářský deník 
(Čtenářův blo(g)k - ke stažení na webu) či seznámit se s nejlepšími audioknihami.  
 
      Naše databáze je zdrojem, který může každý čtenář využít při vyhledávání v online katalogu knihoven 
k ověření, zda si skutečně chce vypůjčit konkrétní titul. Díky své koncepci dokáže Čte(Sy)Rád plnit roli 
přívětivého knihovníka, který čtenáři hravě poradí s výběrem titulu plně vyhovujícího jeho čtenářským 
zájmům. V současnosti už většinou nelze při běžném provozu knihovny (ať už z kapacitních či časových 
důvodů) tuto službu zajistit pomocí lidských zdrojů, a proto Čte(Sy)Rád může pro čtenáře představovat 
příjemnou alternativu. 
 
      Čte(Sy)Rád může být vhodným pomocníkem také pro knihovny. Nabízí netradiční cestu, jak 
informovat (nejen) vlastní čtenáře o aktuálním dění právě ve vaší knihovně (o pořádaných akcích, 
novinkách ve fondu apod.). Čte(Sy)Rádův systém geografické lokalizace, který podle IP adresy každého 
uživatele webu automaticky určí jemu nejbližší knihovnu, nabízí aktuální informace o této knihovně přímo 
na úvodní stránce. Momentálně je v systému geo-lokalizace zahrnuto více než 350, převážně městských, 
knihoven. U většiny z nich se prozatím objevuje pouze automaticky generovaný text, ale každá knihovna 
má možnost sama si informace, které o ní budou na Čte(Sy)Rádu zveřejňovány, jednoduše upravovat. 
Stačí k tomu jediné - pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách požádat o začlenění do systému 
(pokud vaše knihovna ještě zahrnuta není) a o poskytnutí přihlašovacích údajů. Ty vám budou obratem 
zaslány a vy se můžete pustit do editování novinek o vaší knihovně na Čte(Sy)Rádu.  
 
      Tak co vy na to? Zaměstnali byste Čte(Sy)Ráda? Chtěli byste se zapojit do jeho propagace? Nejste si 
jistí, jak začít? Způsob, jak lze postupovat, najdete v Manuálu pro knihovny na webu Čte(Sy)Rád (odkaz v 
zápatí stránek). Čte(Sy)Rád je však teprve na začátku své profesní kariéry, uvítáme proto jakékoliv 
připomínky, rady či náměty - takže neváhejte a kontaktujte nás na mailto:ctesyrad@gmail.com či 
prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách http://www.ctesyrad.cz .  
 
      Nové tipy Čte(Sy)Ráda pro vás: 
Ve spolupráci s odborníky jsme připravili seznam významných knih, které se vážou k výročí dvaceti let od 
Sametové revoluce a pádu komunismu. I nadále chceme ve spolupráci s širokou odbornou veřejností 
připravovat jednou za čas podobně laděné knižní sady. 
Pro radost z tvoření jsme vyrobili hrací karty s "čtenářskou tematikou". Karty jsou volně k využití, pokud se 
Vám líbí, šiřte je libovolným způsobem! Přemýšlíme, že vytvoříme i limitovanou tištěnou edici, ale to záleží 
hlavně na ohlasu, zájmu a penězích. 
Hráli jste i v dětství na policisty, kadeřníky, pošťáky, chemiky… Tak nyní si můžete hrát Vy či Vaši 
nejmenší (čtenáři) na (malé) knihovníky :. Hra bez zásadnějších pravidel s prostorem pro fantazii. Opět je 
k volnému využití, třeba i v rámci Dne pro dětskou knihu. 
Hra Malý knihovník http://www.ctesyrad.cz/bonusy-ke-stazeni . 
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