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Čtenář roku 2011

Kateřina Hubertová

Soutěž Čtenář roku 2011 http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ctenar-roku-2011 vyhlásil SKIP http://www.skipcr.cz

za finanční podpory svého sponzora, firmy SKANSKA.

Knihovny již před časem navázaly na historický Březen měsíc knihy a začaly březen slavit v duchu této tradice, ale s novou 

náplní. Březen knihovny chápou jako měsíc na podporu čtenářství vůbec. V letošním roce v Březnu měsíci čtenářů se 

knihovny pokusily založit novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Do budoucna chtějí knihovny každý březen oceňovat 

své nejlepší čtenáře a hledat svého čtenáře roku. Základním kritériem byl počet výpůjček za uplynulý kalendářní rok, ale 

knihovna mohla toto kritérium i zpřísnit. Počet výpůjček je pouhý statistický údaj, ale lepší měřítko jsme nedokázali nabídnout. 

Nalezení republikového čtenáře roku probíhalo ve třech krocích. Nejprve přihlášené knihovny nalezly a ocenily svého místního 

čtenáře roku. Tento čtenář se pak zúčastnil porovnávání regionálního, v jednotlivých regionálních organizacích SKIP. Z těchto 

regionálních vítězů byl pak vybrán ten jeden, největší Čtenář roku 2011. 

Regionální organizace SKIP 08 zastřešuje území kraje Pardubického a kraje Královéhradeckého. Do soutěže se v letošním 

roce zaregistrovalo 8 knihoven z této oblasti (Královéhradecký kraj: Knihovna u Mokřinky Mokré, MěK Opočno a MěK Žacléř; 

Pardubický kraj: MěK Litomyšl, MěK Ladislava z Boskovic Moravská Třebová, MěK Jevíčko, Obecní knihovna Jaroměřice a 

Krajská knihovna v Pardubicích). Slavnostní vyhlášení Čtenáře roku 2011 východních Čech se uskutečnilo 14. 3. 2011 

v Městské knihovně Litomyšl za přítomnosti místního starosty, pana Michala Kortyše.

Čtenářem roku 2011 východních Čech se stal pan Milan Bukovský, čtenář Krajské knihovny v Pardubicích. O vítězi se mi 

podařilo vypátrat pár podrobností, které dotvrzují to, že jeho vítězství bylo zasloužené. Pan Bukovský chodí do knihovny 

pravidelně, vždy 2x týdně už 50 let, z toho do Krajské knihovny v Pardubicích 40 let. Předávání ocenění se uskutečnilo 

v Litomyšli, ke které má náš vítěz osobní a velmi specifický vztah. Z Litomyšle pochází totiž jeho manželka, a to přímo z rodiny 

Jeřábků. Tchán našeho vítěze byl literární prozaik, dramatik a literární kritik Čestmír Jeřábek (1993–1981)[1], syn Viktora 

Kamila Jeřábka (1859–1946)[2], autora realistických próz z moravského venkova a Litomyšle. Na jednom z měšťanských 

domů na náměstí má rodina Jeřábků pamětní desku: nepřehlédněte ji, je to hned vedle knihovny.

Panu Bukovskému jsem ještě položila několik otázek, které se, překvapivě, týkaly též knížek a čtení vůbec. Součástí ocenění 

totiž byly poukazy na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger v hodnotě 2 000 Kč. Zajímalo mne tedy, zda má výherce už 

tušení, jak s nimi naloží. Pan Bukovský mne ujistil, že s tím rozhodně problém nemá. Zakoupí si prý knihy, které nemá ve 

svém fondu Krajská knihovna v Pardubicích, a už i věděl, které konkrétně to budou. Náš vítěz měl v době vyhlášení ocenění 

právě rozečtené vzpomínky Boženy Mrštíkové na Viléma a Aloise Mrštíka. Nečte a nemá rád knihy Michala Viewegha. Žádnou 

knihu by ale nedokázal vyhodit. Ani ty, které se mu nelíbí a které by určitě nečetl.

Celostátní Čtenář roku 2011 byl vyhlášen dne 10. dubna na předávání cen Magnesia Litera ve Stavovském divadle v Praze a 

stala se jím slečna Dagmar Černá z Hustopečí http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ctenar-roku-cesko-2011-

vysledky. Věříme, že letošní nultý ročník byl dobrým startem do příštích let.

[1] Viz např. http://www.spisovatele.cz/cestmir-jerabek .

[2] Viz např. http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=150 .
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