
 

 

Severočeská vědecká knihovna, p. o. | W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem | IČO 00083186| t: +420 475 209 126 | e: knihovna@svkul.cz | 
www.svkul.cz 

Březen – měsíc čtenářů je tu! 
 
 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již desátý ročník akce 
Březen – měsíc čtenářů. V rámci tohoto měsíce připravila pro své návštěvníky 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem řadu zajímavých akcí. Jednou 
z nich je 6. 3. beseda na téma Významné osobnosti francouzského malířství, 
slavné velikány Paula Gogina a Georgese Seurata, Vám ve spolupráci 
s Francouzským klubem přiblíží pan Ing. Jaroslav Neužil. 
 
Podle loňského průzkumu čtenářství se prokázalo, že ženy čtou daleko více než 
muži a tak by rád Svaz knihovníků a informačních pracovníků muže ve čtenářství 
podpořil. V průběhu března 2019 budou vybráni ČTENÁŘI ROKU MUŽI se 
zajímavým „čtenářským příběhem“ nejen  jednotlivých knihoven, ale také všech 
krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České 
televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2019. Slavnostní vyhlášení 
Čtenáře roku za SVKUL, proběhne 18. 3. 2019 v 18.00 hod na akci Ostrov 
duchů s Josefem Formánkem, který je tváří naší knihovny a zmíněný titul výherci 
osobně předá. 
 
Práci s archivními prameny přijde do knihovny přiblížit veřejnosti pražský 
genealog a člen ČGHSP, pan David Braný, 20. 3. 2019 v 17.00 hod ve své 
přednášce Využití fondů velkostatků pro genealogické účely.  Archivní fondy 
někdejších světských i církevních panství, velkostatků, skýtají pro genealogický 
výzkum řadu velmi užitečných materiálů, které mohou cestu veřejnosti za 
poznáním osudů předků o mnohé obohatit. 
 
Závěrečnou akcí v rámci Března – měsíce čtenáře 2019 bude připomenutí 
Světového dne poezie, který si klade za cíl návrat k tradici ústního přednesu 
básní, chce zlepšit výuku poezie a obnovit dialog mezi představiteli básnického 
umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo, tanec, hudba a malířství. 
Tento den, 21. 3. 2019 od 17.00 hod, bude v rámci autorského čtení Lidová 
půjčovna patřit všem, kteří mají básnického ducha. Kdokoliv přijde v tento čas, 
může přednést svoji tvorbu nebo předčítat poezii svého oblíbeného autora.  
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