Výroční zpráva SKIP 08 Východní Čechy na rok 2020
Rok 2020 je rokem kovidovým. Ještě nikdy se nestalo, aby se muselo tolik naplánovaných akcí
posouvat a rušit. Mnoho akcí neproběhlo, ale jakousi zarputilostí organizátorů i účastníků se podařilo
překvapivě dost akcí opravdu realizovat.
Proběhla 2 jednání RV SKIP 08. V lednu jsme se sešli v Krajské knihovně v Pardubicích, druhé jednání
proběhlo on-line přes Skype 12. 11. 2020.
Z celkem 17 naplánovaných aktivit (pracovní schůzky, soutěže, semináře, přednášky apod.) jich
proběhlo 9. Rušili jsme sice mnoho, ale počet uskutečněných aktivit nakonec velmi překvapil. Velkou
práci na tom má seniorská sekce SKIP 08, která ze svých plánů neslevila nic. Všechny jejich plány byly
realizovány.
Před kovidem jsme zvládli 26. 2. literárně cestopisnou přednášku Josefa Vašáka Po stopách bratří
Čapků. Organizovala ji seniorská sekce a zúčastnilo se 21 posluchačů.
Regionálního Čtenáře roku 2020 jsme určili 12. 3. losem bez slavnostního předávání pouze s
děkovným průvodním dopisem. Tentokrát jsme hledali čtenáře učitele/učitelku, kteří spolupracují s
knihovnou a vedou své žáky ke čtení a knihám. Ze všech nominovaných kandidátů byli za SKIP
Východní Čechy vylosováni tito vítězové:
1. Kraj Královéhradecký - Mgr. Jitka Samková , Předměřice n.L.
2. Kraj Pardubický - Petra Vetešníková, Litomyšl
Do Předměřic a do Litomyšle míříly ceny pro vítěze.
Obě paní učitelky navštěvují knihovny pravidelně se svými žáky mnoho let, účastní se besed a soutěží.
Žáci z jejich tříd jsou pravidelnými návštěvníky knihovny a společně se účastní programů pro školy,
čtenářských dílen a knihovních projektů. Obě paní učitelky dlouhodobě, cíleně a erudovaně podporují
čtenářství a čtenářskou gramotnost.
Literárně vlastivědného zájezdu do Trutnova se ve středu 3. 6. zúčastnilo 14 účastníků seniorského
klubu. Na programu byla prohlídka knihovny, oběd, návštěva galerie, procházka městem a exkurze
UFFO.
Celostátní setkání knihovnických seniorů na Náchodsku neproběhlo v červnu, ale v náhradním
termínu na přelomu září a října 29. 9. – 1. 10. Toto považujeme opravdu za husarský kousek, protože
situace se rychle a dramaticky kovidově zhoršovala a přitom na akci byl grant. Díky statečnosti
přihlášených seniorů a hlavní organizátorky Věry Škraňkové, emeritní předsedkyni SKIP 08, akce k
všeobecné spokojenosti proběhla.
Dalšího literárně vlastivědného zájezdu seniorské sekce 17. 9. do Rychnova nad Kněžnou se
zúčastnilo 11 účastníků. Prohlédli si novou budovu knihovnu, Muzeum hraček a absolvovali
komentovanou prohlídku města.
Oblíbená seniorská Knihovnická bábovka, která je především příjemným přátelským setkáním s
debatami o knížkách a nad knížkami se uskutečnila netradičně korespondenčně. 20 členů přispělo
čtenářskými tipy, někteří i svým čtenářským vyznáním. Vše bylo sepsáno a členům rozesláno
Z kovidových důvodů se nemohla naživo uskutečnit listopadová cestovatelská přednáška manželů
Čejkových. Nicméně členové seniorského klubu SKIP 08 obdrželi od přednášejících elektronicky

dokument s fotkami a povídáním. Živé setkání je pochopitelně lepší, ale toto byla milá a důstojná
náhrada.
V roce 2021 dále zkusíme realizovat akce, které díky kovidu neproběhly. Hlavně velký seminář
Legenda BN, věnovaný Boženě Němcové, kterému jsme již určili nové datum – 15. 6. 2021. Tento
seminář a březnovou regionální valnou hromadu SKIP 08 se pokusíme naplánovat tak, aby je bylo
možné přesunout do virtuálního prostředí.
Klubko SKIP 08
Do 7. ročníku soutěže Kamarádka knihovna bylo z našeho regionu zapojeno 9 knihoven: Batňovice,
Rtyně v Podkrkonoší, Třebechovice pod Orebem, Nová Paka, Litomyšl, Dvůr Králové n. L., Svitavy,
Jičín, Třemošnice. Termíny jsou posunuté, soutěž bude pokračovat v roce 2021.
Společná setkání Klubka 08 v roce 2020 se z důvodu pandemie nekonala.
Vyhodnocení projektu Kde končí svět na téma Komenský a ráj knížek (k 350. výročí úmrtí J. A.
Komenského) bylo přesunuto z května 2020 na květen 2021 do Městské knihovny v Náchodě. Do
projektu se přihlásilo z našeho regionu 13 knihoven; oblast literárních soutěží – 9 knihoven, oblast
výtvarných soutěží 11 knihoven a programy na podporu dětského čtenářství zvolily 3 knihovny.
Setkání s Mílou Lincem v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem na téma sci-fi a
fantasy bylo přesunuto na 13. 4. 2021.
Projekt Lovci perel úspěšně pokračuje na https://www.lovciperel.cz/ . Projekt Seznamy dětské
literatury byl aktualizován v březnu 2020; probíhají jednání o jeho budoucnosti.
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