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Čtenář roku 2011-2016

Kateřina Hubertová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR)[1] začal v roce 2011 novou tradici - 

oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen - měsíc čtenářů tak 

knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity 

je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. Základním 

kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve 

výpůjčním systému. Ale nejen to… Každým rokem je stanoveno nové téma a zadána kritéria, podle kterých vybírat 

a hodnotit. Každá knihovna si navíc může pravidla přizpůsobit podle svých potřeb. Knihovny nominují své nej… 

čtenáře zpravidla pomocí registračního formuláře na webu. Vyhodnocení je dvoukolové: na regionální úrovni se 

hodnotí nej… čtenář každého regionu SKIP. Ze všech regionálních vítězů pak vzejde v druhém kole vítěz 

celostátní, jehož vyhlášení je spojeno s předáváním cen Magnesia Litera.[2]

A teď malá rekapitulace toho, jak jsme své Čtenáře roku hledali ve SKIP 08 – region Východní Čechy.

Rok 2011 – nejpilnější čtenář

Základním kritériem byl počet výpůjček knih konkrétního čtenáře tak, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo v Litomyšli[3] a oceněn byl pan Milan Bukovský, čtenář Krajské knihovny v 

Pardubicích.

Rok 2012 – nejvěrnější čtenář

Zaměření soutěže bylo provázáno s tím, že rok 2012 byl Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity. Hledali jsme tedy čtenáře, kteří jsou nejdéle registrováni jako aktivní uživatelé a návštěvníci určité 

knihovny. Našemu vítězi se v soutěžním poměřování opravdu dařilo. I na celostátní úrovni totiž uspěl pan Vladimír 

Macháček (*1929), čtenář Knihovny města Hradce Králové. Pan Macháček navštěvuje hradeckou knihovnu od 

roku 1935, tj. v roce vyhodnocení této soutěže rovných 77 let. V České republice se nenašel nikdo jiný, kdo by tuto 

dobu překonal.

Rok 2013 – nejaktivnější čtenář

Ročník byl zaměřen především na dětské čtenáře, tj. čtenáře do 15 let. Museli to ovšem být čtenáři takoví, kteří 

často navštěvují knihovnu sami nebo v doprovodu rodičů, rádi se účastní aktivit své knihovny a alespoň jednou 

měsíčně si vypůjčí knihy domů. Slavnostní vyhodnocení za východní Čechy organizovala Krajská knihovna 

v Pardubicích a odměny si odnesly všechny nominované děti z jednotlivých knihoven.

Rok 2014 – čtenářská rodina

V tomto roce jsme v knihovnách oceňovali naše čtenářské rodiny; doporučeným kritériem byl celkový přehled 

přečtených knih, ale zapojené knihovny si opět mohly doplnit další kritéria pro výběr. Sukupovi, vítězná rodina 

východních Čech, pocházeli z Chrudimi.

Rok 2015 – táta čtenář

V loňském roce oceňoval SKIP ve spolupráci s Ligou otevřených mužů[4] čtenářské táty. Doporučeným kritériem 

byl celkový přehled přečtených knih. Východní Čechy i v tomto roce nečekaně zabodovaly v celostátním 

poměřování. Vítězem se totiž stal táta východních Čech, pan MUDr. Robert Fűrbach, čtenář Městské knihovny 

v Chrudimi.  

Rok 2016 – čtenářská třída

Soutěž probíhala ve spolupráci s projektem Čtení pomáhá.[5] Na regionální úrovni uspěla Základní škola Sion z 

Hradce Králové. Tato východočeská vítězná čtenářská třída se stala nakonec i vítězem celostátním a její nejlepší 



žák-čtenář si cenu převzal opět na vyhlašování cen Magnesia Litera v Praze.

Co rok 2017? Pro další rok výkonný výbor SKIP ČR odsouhlasil téma Babička čtenářka. Knihovny se již mohou 

těšit na vyhlášení soutěže, které by z časových důvodů mělo proběhnout již v říjnu v rámci akce Týden knihoven. 

Knihovny tak budou mít dostatek času najít svou čtenářskou babičku a nominovat ji. Podrobnosti k dalšímu 

ročníku budou včas vyhlášeny v elektronických knihovnických konferencích a na webu SKIP ČR.

Jak vyplynulo z tohoto shrnutí, má regionální organizace SKIP Východní Čechy v této soutěži mimořádně úspěšné 

čtenáře roku. Plná polovina vítězů z šesti uplynulých ročníků pochází z východních Čech! Tak směle do dalšího 

ročníku. Nominujte své čtenáře. Třeba to znovu vyjde a východní Čechy budou ve sbírání úspěchů pokračovat.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

[1] http://www.skipcr.cz/

[2] http://www.magnesia-litera.cz

[3] Litomyšl patří do kraje Pardubického. Regionální organizace SKIP 08 Východní Čechy totiž zahrnuje kraj 

Pardubický, kraj Královéhradecký a část Kraje Vysočina. Je tedy v pořádku, že i další jmenovaní vítězové 

pocházeli např. z Chrudimi.

[4] http://www.ilom.cz - Stránka této organizace je zajímavá i pro knihovny. Liga vydává vlastní publikace, které 

jsou na webu ke stažení. I muži se totiž ocitají v mezních životních situacích, kdy potřebují poradit kudy a kam dál.

[5] http://www.ctenipomaha.cz - Projekt snad není potřeba knihovnám představovat. Co však potřeba rozhodně je, 

aby knihovny „Čtení pomáhá“ dál co nejvíce propagovaly. Dětští čtenáři zde rozhodují, jak budou financovány 

vybrané charitativní projekty.
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