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Březen – měsíc čtenářů:  
Kdo bude mistrem četby v Knihovně města Plzně?  

 
 

 
Knihovna města Plzně se letos opět zapojí do celostátní akce Čtenář roku, ve které 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračuje v tradici oceňování 

nejlepších čtenářů veřejných knihoven.  Cílem je ocenění těch, kteří do knihoven 

pravidelně chodí a jejich služby využívají. Podle loňského průzkumu čtenářství se opět 

prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži, a proto by bylo dobré muže 

ve  čtenářství podpořit. V průběhu března 2019 budou vybráni čtenáři muži nejen 

jednotlivých knihoven, ale také všech krajů.  Celostátní vítěz „Muž – Mistr četby“ bude 

slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen 

Magnesia Litera 2019 dne 7. dubna. Kromě toho nabízí knihovna v průběhu celého 

března řadu zajímavých akcí pro širokou veřejnost. V Hudební a internetové knihovně 

probíhá celý měsíc výměnný bazar CD a DVD, ve studovně umožníme čtenářům 

přístup do multimediální databáze ČTK ProFakta. V Polanově síni začíná 1. díl 

debatního cyklu o životě v uměleckých oblastech v letech 1968 – 1989 „ S maskou 

nakřivo“. Kromě toho v celé knihovně probíhá opět tradičně řada koncertů, besed 

a  přednášek, pořadů o cestování, literatuře, zdraví a publicistice, výstav, čtení a akcí 

pro nejmenší. Na konci března mohou děti navštívit oblíbenou akci Noc 

s Andersenem.  

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračuje letos v tradici oceňování 
nejlepších čtenářů veřejných knihoven. Čtenáře roku vyhlašuje čtyři sta knihoven z celé 
republiky. „ Akce se koná už od roku 2011 a každý rok se vítězové vybírají podle jiného klíče. 
Loni to byl nejmladší čtenář, v předchozích letech nejlepší čtenářská třída, babička čtenářka, 
táta čtenář, apod. Svého čtenáře hledají i v Knihovně města Plzně. Základním kritériem je 
pravidelné půjčování knih a počet jejich výpůjček. Loňská statistika odhalila i rozdíly mezi 
mužským a ženským čtením. Ženy čtou v českém prostředí více než kde jinde, a také 
výrazně více než muži. Rozdílná je i skladba jejich četby: u žen má výraznější podíl beletrie, 
zejména příběhová, zatímco muži čtou více literaturu faktu. Ocenění je udělováno již tradičně 
v rámci celostátní propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů a vítěz je poté vyhlášen při 
předávání cen Magnesia Litera," vysvětluje knihovnice Markéta Skálová. V březnu bude ale 
knihovna nabízet řadu dalších zajímavých akcí pro širokou veřejnost. V Hudební 



a internetové knihovně na Slovanech probíhá celý měsíc výměnný bazar. CD a DVD, která 
se Vám již doma oposlouchala, můžete přinést do půjčovny a na oplátku si zdarma zase 
vybrat a odnést z nabídky jiných čtenářů. Ve studovně bude po celý měsíc březen čtenářům 
zpřístupněna on-line multimediální databáze České tiskové kanceláře ProFakta. Databáze 
obsahuje politické, ekonomické, historické a geografické údaje o České republice a dalších zemích 
světa a archiv zpravodajství (zpětně od roku 2014). Součástí jsou také životopisy významných 
osobností z různých oborů a speciální oddíl „Výročí“. V Polanově síni začal 1. díl debatního 
cyklu o  životě v uměleckých oblastech v letech 1968 - 1989. Jeho název zní „S maskou 
nakřivo“ a poběží po celý rok. Tentokrát si budeme povídat např. o knihách na indexu, 
o  samizdatu, cenzuře, oficiální a  neoficiální literatuře, literárním undergroundu v písňových 
textech, o Svazu spisovatelů, manifestech i debaklech, o knižních festivalech, ale i o praxi 
v  knihovnách v té době. Kromě toho v celé knihovně probíhá opět tradičně řada koncertů, 
besed a přednášek, pořadů o  cestování, literatuře, zdraví a publicistice, výstav, čtení a akcí 
pro nejmenší. Oblíbenou dětskou akci Noc s Andersenem mohou malí milovníci knih 
navštívit v pátek 29. března, “ uzavírá knihovnice. 
 
 
Kontakt pro média: 
Mgr. Markéta Skálová, Studovna a informační služby 
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 
tel. 378 038 213, e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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