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Měsíc čtenářů v krajské knihovně  

 
U příležitosti Března – měsíce čtenářů rozjíždí Severočeská vědecká knihovna spolupráci 

s Velvyslanectvím USA, vydává turistického průvodce po kraji a hledá největšího čtenáře 

e-knih.  

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se letos již tradičně zapojila do 

kampaně Březen – měsíc čtenářů, kterou od roku 2001 vyhlašuje Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP). Hlavním cílem největší tuzemské knihovnické kampaně je 

podpora čtenářské gramotnosti a činnosti knihoven.  

„Protiepidemická opatření a omezení pochopitelně ovlivnila i průběh zmiňované 

kampaně, která tentokrát z větší části probíhá pouze v prostředí online, jsem však velice hrdá, že 

i přes všechna úskalí máme i letos našim uživatelům v rámci Března – měsíce čtenářů co 

nabídnout,“ říká Jana Linhartová, která od roku 2017 stojí v čele této instituce.  

Vedle několika zajímavých online přednášek jsme pro čtenáře připravili projekci 

dokumentárního filmu Utajená Čína spojenou s besedou s Ondřejem Klimešem z Orientálního 

ústavu Akademie věd ČR a Janou Sehnálkovou z Institutu mezinárodních studií Univerzity 

Karlovy. Film i beseda se tematicky věnují porušování lidských práv Ujghurů čínským 

komunistickým režimem.  

„Zmiňovaná akce stojí za pozornost především proto, že se jedná o první společnou 

akci naší krajské knihovny a Velvyslanectví USA, se kterým v tuto chvíli vyjednáváme 

spolupráci, díky které vznikne v knihovně jako součást Oddělení cizojazyčné literatury 

americká knihovna (American Library Ústí nad Labem). Na ALU, jak naši budoucí americkou 

knihovnu nazýváme, budou navázány nejrůznější osvětové akce o USA, besedy s diplomaty, ale 

třeba i semináře o možnostech studia v Americe,“ vysvětluje Jana Linhartová. 

 V rámci Března – měsíce čtenářů knihovna každoročně vyhlašuje soutěž Čtenář roku, 

nejinak je tomu i letos, kdy Severočeská vědecká knihovna hledá svého nejpilnějšího čtenáře 

mezi čtenáři e-knih.  

Knihovna zároveň v tomto období vydá novou knižní publikaci Zírej na ten kraj.  

Kniha, kterou v rámci soutěže běžící v únoru na sociálních sítích knihovny pojmenovali sami 

čtenáři, je plná zajímavých tipů knihovníků na výlety po Ústeckém kraji.  

 

 

 

 

Text: Jan Černecký (Oddělení komunikace SVKUL)  
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