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Knihovna města Plzně ocenila svého Čtenáře roku:  ČTENÁŘSKOU BABIČKU 
 

 

Měsíc březen patří v knihovnách nejen knihám a čtení, ale hlavní pozornost je 
opět soustředěna na čtenáře. Knihovna města Plzně se připojila k celonárodní 
akci Březen – měsíc čtenářů a přichystala mnoho zajímavých akcí, 
přednášek  a výstav. Jednou z nich bylo i tradiční vyhlášení vítězů 7. ročníku 
soutěže Čtenář roku, která se letos zaměřila na nejpilnější čtenářské 
babičky   nebo dědečky. Do městského kola se přihlásilo 22 finalistů a spolu 
s nimi se zapojilo i 29 vnoučat. Na slavnostní vyhlášení jich však dorazilo 
mnohem více a vítězové byli představeni před zcela zaplněnou Polanovou síní 
v sobotu 18. března 2017. Vítězkou se stala paní Jiřina Jeníčková, která tímto 
postupuje do celostátního kola Čtenáře roku a účastní se i fotografické soutěže 
Atlas babiček.  

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil letos již posedmé celostátní 
soutěž Čtenář roku. Koná se v rámci Března – měsíce čtenářů a rok 2017 je 
věnován nejlepší babičce nebo dědečkovi čtenáři. Ten by měl být nejen aktivním 
čtenářem navštěvujícím místní knihovnu, ale zároveň musí mít vnouče, které také 
vede ke čtení a čtenářství. V Knihovně města Plzně se zapojilo 11 poboček, 
které   do městského kola nominovaly 22 finalistů (17 babiček a 5 dědečků), 
doprovázených 29 vnoučaty (22 vnuček a 7 vnuků). Na slavnostní vyhlášení jich však 
dorazilo mnohem více, prarodiče přišli podpořit nejen rodinní příslušníci, ale i přátelé 
a ostatní čtenáři. Zcela zaplněná Polanova síň pak v sobotu 18. března 2017 
představila a ocenila nejen všechny zúčastněné, ale především vítězku paní Jiřinu 
Jeníčkovou. "Ta je podle svých slov aktivní čtenářkou a k četbě vede i svá vnoučata. 
Do knihovny chodí i s vnukem prvňáčkem, vždy tu stráví nejméně dvě hodiny, najdou 
si klidné místo a paní předčítá. Společně si chodí půjčovat nejen knihy, ale také 
společenské hry," prozradila na vítězku pracovnice dětského oddělení Libuše 
Výšková. Paní Jeníčková díky svému vítězství postupuje do celostátního kola 



Čtenáře roku a účastní se i fotografické soutěže Atlas babiček. Ale ani ostatní 
zúčastnění nezaostávají. "Babičky a dědečci, kteří se dostali do finále, si v roce 2016 
vypůjčili a přečetli dohromady 2034 knih a časopisů a v součtu naší knihovnu 
navštívili 453 x. Jejich věk přesáhl dvě generace, nejstaršímu je 84 let a nejmladší 48 
let. Všem zúčastněným čtenářům patří velký dík za to, že vedou svá vnoučata ke 
čtení a jsou pro ně tak dobrým vzorem. Čtením se svým dětem 
přibližujeme  a  prarodiče této příležitosti často využívají," vyzdvihla účastníky 
soutěže náměstkyně knihovny Hana Nováková. 

 

  

Kontakt pro média: 

 

Libuše Výšková, Ústřední knihovna pro děti a mládež, 

Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 214, e-mail: ukdm@plzen.eu 

 

Bc. Hana Nováková, náměstkyně Knihovny města Plzně 

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 201, e-mail: NovakovaH@plzen.eu 
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