Liberecký kraj zná své nejlepší E-čtenáře
Tisková zpráva
Ve středu 24. března 2021 vyhlásila regionální organizace Svazu knihovníků a
informačních pracovníků Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci vítěze krajského kola celostátní soutěže Čtenář roku 2021. Tato
soutěž se letos konala již po desáté a je každoroční součástí celostátní kampaně
Březen – měsíc čtenářů. Touto soutěží se její organizátor, Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR, snaží posilovat společenský význam a prestiž četby a
oceňovat ty, kteří služeb knihovny nejvíce využívají.
Výběr čtenáře roku v době uzavření nebo omezení činnosti knihoven v čase
pandemie byl od počátku jasný – v době soustředění na online služby jsme hledali
čtenáře, kteří si v uplynulém roce půjčili v knihovnách našeho kraje nejvíce e-knih.
E-knihy půjčuje v Libereckém kraji pouze 13 knihoven, 7 z nich nominovalo svého
kandidáta do krajské soutěže. Nejlepšími e-čtenáři LK a účastníky krajského kola se
tak stali paní Naděžda Kubová za Městskou knihovnu Jablonec n. Nisou, Mgr. Ivan
Pavlíček za Městskou knihovnu Česká Lípa, Mgr. Jana Pekařová za Městskou
knihovnu Turnov, paní Alena Černá za Městskou knihovnu a informační centrum
Smržovka, pan Stanislav Polcer za Městskou knihovnu Železný Brod, paní Kateřina
Václavíková za Městskou knihovnu Semily a paní Hana Vondráková za Krajskou
vědeckou knihovnu v Liberci.
Vyhlášení krajského kola se vzhledem k epidemiologickým opatřením konalo online
na platformě Zoom, kam byli přizvání všichni nominovaní čtenáři. Hosty setkání byli
rovněž kolegové a kolegyně ze všech zúčastněných knihoven. Pozvání přijala také
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která prostřednictvím tohoto
netradičního online setkání poblahopřála všem nominovaným.
„Doba, kdy jsme omezeni v pohybu, nemůžeme navštěvovat kulturu a také třeba
knihovny, vysloveně přeje e-knihám. Je to forma, která je čím dál více využívaná a
rozhodně to není jen trend nejmladší generace. I to ukázaly nominace v soutěži“,
podotkla Květa Vinklátová.
Čtenářem roku 2021 Libereckého kraje byla v závěru setkání vyhlášena paní Hana
Vondráková, kterou nominovala KVK Liberec. Paní Hana Vondráková si v roce 2020
vypůjčila úctyhodných 61 e-knih.
„Zajímavá je skutečnost, že vítězka žije ve Velkém Beranově na Jihlavsku a
uživatelkou liberecké knihovny se stala díky tomu, že mohla využít možnost vzdálené

registrace, kterou naše knihovna nabízí“, upozornila Blanka Konvalinková, ředitelka
KVK.
Paní Hana Vondráková postupuje tímto do celostátního kola soutěže Čtenář roku,
jehož vítěz bude slavnostně představen 8. června v přímém přenosu České televize
v rámci předávání výročních knižních cen Magnesia Litera 2021.
Všichni účastníci krajského kola obdrží diplom a dárkové předměty věnované
Libereckým krajem, Regionální organizací SKIP Libereckého kraje i Krajskou
vědeckou knihovnou. Vítěz krajského kola pak obdrží dárkový balíček od ALBI a eknihu dle vlastního výběru od společnosti Palmknihy.
Liberec 24. 3. 2021

