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Vyhlášení čtenáře roku 2019 za SVKUL 
 

 
V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok 
hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je 
posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce 
využívají. Pro rok 2019 knihovny vybírají své nejlepší čtenáře roku mezi čtenáři – muži.  
Z městských Mistrů četby vzejdou krajští vítězové a z těch vybere SKIP celostátního 
vítěze, který bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci 
předávání cen Magnesia Litera 2019 dne 7. dubna. 
 
V Severočeské vědecké knihovně byli nominováni na „Čtenáře roku 2019“ – Muže se 
zajímavým čtenářským příběhem čtyři muži, pan Josef Bohuněk, Jaroslav Parýzek, 
Ondřej Pöra a Jaroslav Rydval.  Slavnostní vyhlášení proběhlo 18. 3. 2019 při setkání 
čtenářů na přednášce, besedě Ostrov duchů, se spisovatelem a cestovatelem, panem 
Josefem Formánkem, který je tváří naší knihovny. Pasování se ujala paní ředitelka, Mgr. 
Jana Linhartová, která připomněla zúčastněným kritéria, dle kterých byli muži vybíráni. 
Řád mistra četby pro rok 2019 získal pan Josef Bohuněk, který od své registrace do 
knihovny přečetl 1428 knih, jejichž celková váha přesahuje 500 kilogramů. K četbě a 
návštěvám knihovny vede i svoji rodinu. Nejčastěji si půjčuje sci-fi, fantasy a komiksy. 
 
Při této příležitosti pan Jaroslav Rydval daroval knihovně vlastivědnou publikaci z roku 
1898, psanou v německém jazyce, od autora Josefa Fidlera – „Heimatskunde des 
politischen bezirkes Schluckenau“, a také upravený překlad této rozsáhlé vlastivědné 
knihy, který vyhotovil pan Jaroslav Rydval – „Vlastivěda politického okresu Šluknov“ a 
ještě jeden překlad, který pojednává o životě a práci našich předků – „ Ústí nad 
Labem před rokem 1930“. Tyto knihy budou zařazeny do oddělení regionální literatury 
a budou k dispozici čtenářům knihovny. 
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