VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY NA ROK 2015
Regionální výbor se sešel 27. 1., 10. 6. a 14. 10.
Klubko zasedalo 25. 3., 14. 10. a 8. 12.
ÚNOR
Klubko KDK 08 se sešlo 25. 2. v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Po jednání
klubka proběhl pro účastníky seminář Biblioterapie s lektorkou Marcelou Kořínkovou z Knihovny
Kroměřížska.
V Klubu knihovnických seniorů je v současné době evidováno 19 členů a cca dalších 15 zájemců
příležitostných. Setkání knihovnických seniorů tří regionů (Královéhradeckého kraje, Pardubického
kraje a Kraje Vysočina) proběhlo 24. 2. Cílem setkání bylo m. j. získat i kontakty na knihovníky –
pamětníky vzniku regionálního SKIPu. Akce se zúčastnilo celkem 38 účastníků včetně 2 kolegyň ze
Semil (v současnosti Liberecký kraj). Program byl doplněn o prohlídku Knihovny města Hradce
Králové.
BŘEZEN
Valná hromada SKIP 08 se uskutečnila v sále Městské knihovny v Novém Městě nad Metují v úterý
10. 3. Součástí setkání byl i odborný seminář O češtině s lektorem Mgr. Janem Táborským. Tátu
čtenáře za SKIP 08 Východní Čechy určil los ze všech nominací. Východočeským Tátou čtenářem se
stal pan MUDr. Robert Fürbach, dlouholetý čtenář chrudimské knihovny.
DUBEN
V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně se 2. 4. sešlo 17 bývalých profesionálních knihovnic z Jičínska,
aby společně pobesedovali s bylinkářkou Hanou Urbánkovou na téma „příroda kolem nás je
přirozenou lékárnou“.
Dne 16. dubna se sešli zájemci o Literární vycházku po Hradci Králové se zasvěceným a erudovaným
průvodcem Mgr. Janem Pětou. Všech 16 účastnic bylo velmi spokojeno. Vzhledem k velikosti místa a
rozsahu zajímavostí o něm se bude obdobná akce opakovat.
KVĚTEN
SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové pořádala 19. 5. odborný seminář
s názvem Knihovny a práce s lidmi s duševním onemocněním. Prezentace, které zazněly na semináři
konaném v úterý 19. května v Knihovně města Hradce Králové, byly s laskavým svolením lektorů
vyvěšeny na webu Knihovny města Hradce Králové a najdete je v sekci Pro knihovníky
http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti . Akce se zúčastnilo cca
7 desítek zájemců.
My všichni jsme Východočeši (3. ročník) je tříměsíční projekt, jehož cílem je seznámení se
sousedními regiony (Královéhradecký, Pardubický, Vysočina), vzájemné poznávání přírodních,
zeměpisných a turistických zajímavostí, známých osobností atd. Soutěžního klání se 22. – 23. 5.
v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem zúčastnilo 6 družstev (Přelouč, Dvůr
Králové, Hradec Králové, Náchod, Nový Bydžov, Chrudim). Putovní pohár vysoutěžila opět Městská
knihovna Přelouč. Další, již 4. ročník, bude vyhlášený v lednu 2017 a bude určen pro soutěžící 7. – 9.
tříd.
ČERVEN
Vydrová tour – spisovatelka Markéta Vydrová navštívila v průběhu 3 dní (2. – 4. 6.) celkem sedm
východočeských knihoven (Jičín, Hořice, Nová Paka, Stará Paka, Dvůr Králové, Rtyně v Podkrkonoší,
Batňovice). Všude proběhly besedy s dětmi 1. stupně ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ byl připraven komiksový
workshop.

ZÁŘÍ
Třídenní knihovnická dílna s tématem Regionální inspirace se konala ve dnech 8. - 10. 9. v rámci
25. ročníku festivalu Jičín město pohádky ve spolupráci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, SKIP 08
Východní Čechy a s podporou MK ČR. Součástí dílny byl i seminář Doc. PhDr. Květuše Lepilové
Cesty ke čtenářství a seminář MgA. Lucie Mecové Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím
dramatických dílen.
ŘÍJEN
Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové ve spolupráci se SKIP 08 a Centrem IMPULS
Hradec Králové vyhlásily v termínu 1. 7. do 20. 9. první ročník fotografické soutěže pro amatérské
fotografy starší patnácti let s bydlištěm ve východních Čechách s názvem Hudba v přírodě.
Vyhodnocení soutěže a zahájení výstavy ze soutěžních prací proběhlo 5. 10. Tisková zpráva na
http://skip.knihovnahk.cz/sites/default/files/aktuality/prilohy/tz_hudba_v_prirode_2015.pdf
Podzimní cestovatelské setkání s manželi Čejkovými se uskutečnilo ve čtvrtek 22. 10. Na programu
byla tentokrát Kolumbie a byli pozvání i další zájemci – knihovníci a senioři, kteří nejsou členy SKIP.
Celkem se sešlo 29 účastníků. Akce byla tradičně velmi úspěšná a účastníci si vyžádali pokračování v
příštím roce.
LISTOPAD
S podporou SKIP 08 byla Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové n. L. ve dnech 3. - 5. 11. hostitelkou
celorepublikové VH KDK SKIP. Součástí jednání byly i přednáška a workshop s námětem komiksů.
Pod záštitou Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje proběhlo ve středu 4. 11. již
sedmé slavnostní Setkání knihovníků a knihovnic Královéhradeckého kraje, v rámci kterého jsou
udělovány tituly Knihovník/Knihovnice královéhradeckého kraje. Akci každoročně pořádá
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a SKIP 08. Ocenění uděluje Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové ve spolupráci s regionálním výborem SKIP za mimořádně dlouhé působení v
knihovnictví či za příkladnou knihovnickou práci. Oceňuje se ve dvou kategoriích – profesionální
knihovník a neprofesionální knihovník. V kategorii profesionální knihovník byly oceněny PhDr.
Božena Klabalová – Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové a Dana Michlová - Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně.
V kategorii neprofesionální knihovník ceny převzaly: Hana Šanderová (Obecní knihovna Všestary),
Jitka Šidáková (Obecní knihovna Sobčice), Věra Novotná (Obecní knihovna Provodov), Božena
Dyntarová (Obecní knihovna Bačetín) a Kateřina Štěpánová (Knihovna Městyse Mladé Buky).
Literární setkání nad knihovnickou bábovkou proběhlo 19. 11. v Knihovně města Hradce Králové.
Přátelského setkání a výměny literárních tipů se zúčastnilo celkem 16 seniorů. Kromě vyprávění o čtení
v domě s pečovatelskou péčí a výměny čtenářských tipů byl podrobně připraven plán akcí na rok 2016.
SKIP 08 dále spravuje projekty Lovci perel a Seznamy literatury. Informace k projektům k dispozici
na http://projekty.kmhk.cz/ či http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/projekty .
Seznamy literatury - TOP 10 v dětské literatuře: Soubor obsahuje jmenný seznam autorů a knih pro
jednotlivé školní ročníky, stručnou anotaci jednotlivých titulů a knihy pro 6. - 9. ročník jsou doplněny
medailonkem autora. Klubko 08 zajistí další aktualizaci k březnu – měsíci čtenářů 2016.
Lovci perel – čtenářská hra se rozběhla do 190 knihoven v celé České republice, od letošního školního
roku je otevřená i pro školy. Celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti podpořila Knihovna
města Hradce Králové, SKIP 08 Východní Čechy a Univerzita Hradec Králové. Autorkou hry je Alice
Hrbková, knihovnice z Knihovny města Hradce Králové.
25. 11. 2015, K. Hubertová, předsedkyně SKIP 08

