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Ocenění nejlepších čtenářů

Božena Blažková a Věra Zaňková

Letošní oceňování nejlepších čtenářů roku se konalo již potřetí. V našem regionu se 
v tomto roce na organizaci slavnostního vyhodnocení kromě regionální organizace Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků podílela zejména Krajská knihovna v Pardubicích. 
            Celkem své čtenáře nominovalo 13 knihoven z Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. Malá slavnost, při které se hledal nejen dětský čtenář regionu, ale i nejlepší čtenáři 
pardubické knihovny, se konala dne 27. března. Výběr nominovaných se řídil nejen počtem 
přečtených knih, ale i celkovou aktivní účastí na akcích knihovny.
            Vítězkou se stala 10letá Michaela Kolářová z Místní knihovny v Častolovicích. 
O vítězce nakonec rozhodl los. Tato dívka postoupila do celostátního kola za SKIP 08. 
Celkový vítěz byl vyhlášen stejně jako v loňském roce na předávání cen Magnesia Litera. 
Všechny nominované děti obdržely drobné upomínkové předměty, perníkovou medaili, 
diplom a samozřejmě knihu. Vítězka regionálního kola získala ještě navíc poukázku na 
nákup knih v hodnotě 500 Kč.
            Příjemné slavnostní setkání pracovníků knihoven se čtenáři a jejich rodiči 
doprovodila hrou na kytaru a přednesem Markéta Srbová, letošní vítězka soutěže mladých 
recitátorů za Pardubický kraj. 

Malé představení vítězky od častolovické knihovnice paní Věry Zaňkové:

Míša čte už od první třídy, nejprve jí četli rodiče a babička. Do knihovny začala 
pravidelně chodit od 3. třídy. Většinou chodí s babičkou, která říká, že ji od čtení musí 
odhánět, jinak by v knihách ležela celý den. Ráda čte knížky o koních, dívčí romány a 
detektivky pro děti. Z vyhodnocení v Pardubicích byla nadšená, což bylo umocněno tím, že 
vyhrála a navíc dostala poukázku na nákup knížek. Na nové knížky se už moc těší. Jinak 
má ráda koně a učí se na klavír.

Do Prahy ji doprovodili rodiče. Byla moc spokojená nejen s návštěvou Prahy a 
nejvíce si užila prohlídku budovy Českého rozhlasu. Spolu s vítězi ostatních regionálních 
kol se zúčastnila živého vysílání v pořadu stanice Junior. Při této příležitosti s dětmi natočili 
rozhovor - co nejvíce čtou, kolik přečtou za rok, jak často chodí do knihovny a jaké mají 
knížky doma. Další odměnou byla i možnost výběru oběda v McDonald‘s. 
            Přeji Míše, aby jí láska ke knihám zůstala, ať v nich nachází spoustu moudra, 
poučení, potěšení, jelikož kniha je nejvěrnější kamarád, který ji nikdy nezklame, nikdy 
neuteče, ale vždy na ni počká.

Jak v knihovnách našeho kraje probíhá oceňování čtenářů – výběr z regionálního 
tisku:



Tradice oceňování čtenářů má v některých knihovnách dlouholetou tradici. Velmi 
pěkné je oceňování nejstarších, nejvěrnějších či nejmladších čtenářů. Celá akce se 
většinou pojí se slavnostním setkáním knihovníků a jejich čtenářů v rámci měsíce března, 
který je v posledních letech věnován právě čtenářům. Své čtenáře pravidelně oceňují např. 
v Dobrušce, Hořicích, Mokrém, Jičíně, Náchodě, Rtyni v Podkrkonoší, Trutnově, Vamberku 
a v Železnici. 
            Vamberecká knihovna ocenila děti, „které mají v knížkách věrného přítele a život 
bez nich si neumí představit, které v knížkách nalézají moudrost a vědí, že čtení je nejlepší 
učení, které čtou a vědí, že knížky jsou němými učiteli“. Zaujalo mne ocenění čtenářských 
rodin, předškoláků a nejvěrnějších čtenářů.
            V náchodské knihovně se překvapením roku stala žákyně 2. třídy Dagmarka, které 
se čtením pochopitelně ještě občas pomáhají rodiče. Odměnu si odnesli i nejpilnější čtenáři 
oblíbeného Čtyřlístku a velké poděkování patřilo dětem, které v dětském oddělení knihovny 
pomáhají. Slavnostní chvíle se spolu s knihovníky a oceněnými dětmi zúčastnili i starosta a 
místostarosta města, kteří zavzpomínali na svoji dětskou četbu.
            Asi největší návštěvnost mělo vyhlášení Čtenáře roku v hořické knihovně. Oceněni 
byli dětský a dospělý čtenář a také nejstarší návštěvník knihovny. Nešlo jen o výpůjčky, ale 
knihovna i průběžně zjišťovala, zda byly půjčené knihy i přečteny. Vítězům pogratuloval 
vzácný host, režisér a herec Jan Kačer. Díky následné besedě s ním proběhlo slavnostní 
ocenění čtenářů ve zcela zaplněném přednáškovém sále.
            Úmyslně zde neuvádím celá jména oceněných ani počty přečtených knih. Nejde o 
to, zda někdo přečetl 30 knížek a další třeba 300. Při oceňování čtenářů by nemělo jít ani o 
čísla, ani o rekordy. Jde hlavně o poděkování našim čtenářům, kteří zůstávají čtení a 
knihovně věrni a nepodléhají lákadlům virtuálního světa. Z letošního oceňování dětských 
čtenářů je vidět, že i podstatná část mladé generace si svůj život bez knížek nechce a 
někdy ani neumí představit. A to je velká deviza do budoucnosti, kterou bychom neměli 
promarnit.

            Pokud jste ve vaší knihovně ještě nezačali oceňovat své věrné čtenáře, zkuste se 
inspirovat a uvidíte, že se vám práce věnovaná organizaci čtenářské slavnosti 
mnohonásobně vrátí v podobě spokojených čtenářů.
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