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Jihomoravský kraj už zná svého ČTENÁŘE ROKU 2023 

 
Jihomoravský ČTENÁŘ ROKU 2023 navštívil v loňském roce knihovnu 237krát. Nejvěrnější čtenářka 

paní Jarmila Walterová pravidelně navštěvuje 30 poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně, každý 

měsíc si půjčí v průměru 30 knih, a jak sama říká: „denně přečte nejmíň 300 stránek“. Knihovna tvoří 

nedílnou součást života i mnoha dalším skalním čtenářům regionu. Čísla mluví za vše. 

Nominovaní čtenáři za tzv. Region Veká Morava podle počtu návštěv oblíbené knihovny v roce 2022: 

123x navštívil Městskou knihovnu Hodonín pan Jan Maštalíř 

126x navštívila Městskou knihovnu Dubňany paní Sandra Madrásová  

150x navštívila Místní knihovnu Svatobořice-Mistřín paní Marie Kalivodová 

205x navštívil Knihovnu M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou pan Jiří Vostrčil 

Dětský Čtenář roku 2023 zavítal loni do Knihovny Jiřího Mahena v Brně celkem 66krát 

a dětská čtenářka 43krát! Moderátor, herec a publicista Vít Malota byl při slavnostním vyhlášení 23. 3. 

zaskočen. Čekal totiž velké školáky, ale pro ocenění si přišli milovníci příběhů a knížek ve věku 5 let. 

Stellan čte s maminkou a sourozenci každý večer a do knihovny chodí celá rodina. Nejraději má pirátské 

příběhy. Terezka navštěvuje s maminkou 9 poboček KJM a nejradši má knížky o princeznách a pověsti. 

Třeba tu o brněnském drakovi. Malou slavnost se scénickým čtením Víta Maloty a hudebním 

doprovodem Martina Jelínka si všichni užili. 

Za svou věrnost dostali ocenění čtenáři poukaz na nákup knih, návštěvu Hvězdárny a planetária Brno 

a spoustu dalších krásných cen z rukou předsedkyně Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

(SKIP) Velká Morava a ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuše Nivnické a vedoucí Oddělení 

vzdělávání a krajské metodiky z Moravské zemské knihovny Moniky Kratochvílové.  

A kdo je Čtenářem roku 2023 za celou ČR? To se dozvíme při letošním vyhlášení cen Magnesia litera. 

Soutěž Čtenář roku vyhlašuje SKIP ČR od roku 2011. Jejím cílem je posilovat prestiž a společenský 

význam četby, ocenit aktivní návštěvníky městských a obecních knihoven a inspirovat ty, kteří jejich 

služeb zatím nevyužívají.  
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