
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2017 
 
 
 

 
 
 
 

(V Plzni 21. 01. 2017) 
 
 

Čtenář roku 2017: Knihovna města Plzně hledá nejlepší čtenářskou 
BABIČKU nebo DĚDEČKA. 

 
 
 

 
 

Knihovna města Plzně se letos opět zapojí do celostátní akce Čtenář roku, 
kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem akce je 
podpora četby a ocenění těch, kteří knihovny pravidelně navštěvují a jejich 
služby využívají. V roce 2017 bude vyhlášen Čtenář dědeček nebo babička. Do 
konce února si v jakémkoliv oddělení městské knihovny mohou čtenáři 
vyzvednout přihlášku, vyplnit ji a zapojit tím svou babičku či dědečka do 
soutěže. Základním kritériem je pak počet jejich výpůjček za uplynulý rok. 
Slavnostní vyhlášení vítěze a předání cen „Čtenáře roku“ proběhne v sobotu 
18. 3. 2017 v 10:00 hod v Polanově síni. 
 
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračuje letos v tradici oceňování 
nejlepších čtenářů veřejných knihoven. Čtenáře roku vyhlašuje čtyři sta knihoven   
z celé republiky. Smyslem tohoto projektu je posílit význam a prestiž četby      
a vyzdvihnout ty, kteří knihovny nejvíce navštěvují a jejich služby využívají. Akce se 
koná už od roku 2011 a každý rok se vítězové vybírají podle jiného klíče. Loni to byla 
nejlepší čtenářská třída, předtím táta čtenář, apod. Ocenění je udělováno již tradičně 
v rámci celostátní propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů a vítěz je poté 
vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera.  
"Čtenáři roku jsou letos babičky a dědečkové. Účastníky soutěže, která má celostátní 
měřítko, jsou především naši pilní čtenáři. Smyslem letošní akce je ukázat velký 
význam čtení především pro děti a jejich osobní rozvoj. Platí totiž, že děti, kterým 
četli právě rodiče a prarodiče, pak mají ke knihám vřelý a pozitivní vztah. Do    
28. února si v jakémkoliv oddělení naší knihovny mohou čtenáři vyzvednout 
přihlášku, vyplnit ji a zapojit tím svou babičku či dědečka do soutěže o Čtenáře roku. 
Základním kritériem je počet jejich výpůjček za uplynulý rok," vysvětluje knihovnice 
Alena Pospíchalová.  
Kniha BABIČKA je fenomén české literatury a v letošním roce budou knihovny 
oceňovat právě své nejlepší čtenářské babičky a dědečky. Prarodiče už dávno 



nejsou jen starostliví šedovlasí stařečci, kteří pomáhají vychovávat děti a jsou rádci 
širokému okolí, jak je známe z Boženy Němcové. Na regálech naší knihovny 
najdeme i BABIČKU DRSŇAČKU, která je lupičkou šperků a ráda hraje scrabble. 
BABIČKA 21. STOLETÍ miluje sport, cestování a má mnoho koníčků. Veselé    
a dobrodružné přílohy zažijeme s miniaturní babičkou v knize ELIÁŠ A BABIČKA 
Z VAJÍČKA. Plno legrace je ale i s dědečkem vynálezcem z knihy DĚDEČEK 
Z VIŠNĚ, jak se chovat v přírodě nám poradí starý lesník (DĚDEČEK LESNÍK 
VYPRÁVÍ DĚTEM). Dnešní babičky a dědečkové studují, sportují, hrají počítačové 
hry, jsou to moderní, činorodí lidé plní elánu a života. Přesto jsou to právě oni, kteří si 
najdou čas posadit se s vnoučaty ke knížce a přijít s nimi do knihovny. Pošleme jim 
právě za to v letošním Březnu – měsíci čtenářů svůj dík," říká Pospíchalová. 
 
Vyhlášení vítěze „Čtenáře roku“ KMP proběhne v sobotu 18. 3. 2017 v 10:00 hod 
v Polanově síni. 
 
 

  
Kontakt pro média: 
 
Mgr. Alena Pospíchalová, 
Obvodní knihovna Doubravka, Masarykova 75, 3012 00 Plzeň 
tel. 378 038 256, 378 038 255, e-mail: doubravka@plzen.eu 
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