VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY NA ROK 2018
Regionální výbor se sešel 11. 1. a 21. 9.
Klubko zasedalo 9. 1. a 12. 9.

•

V Měk Chrudim proběhlo 9. 1. 2018 jednání Klubka 08. V programu byla zařazena beseda s redaktorkou
Nakladatelství JAS paní Janou Semelkovou O dětské literatuře.

•

V úterý 20. 2. 2018 byl realizován velký odborný seminář s názvem Člověk Čapek pro skoro stovku účastníků.
Cílem semináře bylo připomenout tři významná výročí roku 2018: jednak 100 let od vyhlášení Československé
republiky, dále 80. výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka a nedožité 75. výročí narození kolegy knihovníka,
bibliografa a čapkologa Ladislava Vaciny.
V KMHK se na jednom místě sešli čapkologové zvučných jmen a skoro stovka nadšených diváků. Třešničkou na
dortu byla přítomnost vnučky Josefa Čapka, paní dr. Kateřiny Dostálové. Celý seminář se nesl ve velmi přátelské
atmosféře. Přednášky byly bohaté a zajímavé, často doplňované poznámkami a dotazy z publika. Přinesly
mnoho zamyšlení, nových poznatků, myšlenek i nápadů do další práce. Čapek evidentně nese odkaz i dnešku.
Program semináře:
•

Rod Čapků ze Žernova a rod Novotných z Hronova (Mgr. Hasan Zahirovič, Ph.D.),

•

Krajina dětství v pohádkách Karla Čapka (PhDr. Jindra Juklíčková),

•

Student Čapek (Mgr. Petra Landsmannová),

•

Prezentace projektu Karel Čapek (Bc. Markéta Venclová, ředitelka Branka, o.p.s.; Lenka Lembejová,
Branka, o.p.s. ),

•

70. let Společnosti bratří Čapků a 35. výročí Klubu bratří Čapků (Tomáš Kubíček, SBČ a předseda Klubu
bratří Čapků Trutnov),

•

Muzeum Malé Svatoňovice (Vladimíra Odrobiňáková, pověřený pracovník Muzea bratří Čapků Malé
Svatoňovice),

•

Čapci a knihovny

Materiály k využití na http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/clovek-capek . O
akci článek ve Zpravodaji U nás 2/2018 viz https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-Unas/Clanek.aspx?id=20180231 .

•

13. 3. 2018 se uskutečnila regionální Valná hromada SKIP 08. Odborná část – plánovaná přednáška PhDr. Petry
Večeřové, Ph.D. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR s názvem 1. republika a 1. knihovní zákon se pro nemoc
nekonala. Přednáška náhradní - Mgr. Šimona Šimonová: 1. republika - Národ v čase byla ale velmi důstojnou
náhradou. O akci článek ve Zpravodaji U nás 2/2018 viz https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-Unas/Clanek.aspx?id=20180230 .

•

15. 5. 2018 proběhlo v Měk Nové Město n. Metují vyhlášení vítězů a rytířů krásného slova regionálního kola
Kde končí svět. Celostátní vyhlášení vítězů a pasování na rytíře krásného slova proběhlo 1. 6. 2018 v Zrcadlové
kapli Klementina v Praze. Jedním z oceněných rytířů byla i kolegyně Alice Hrbková z Knihovny města Hradce
Králové za hru Lovci perel.

•

Na 16. - 17. 5. 2018 nachystala seniorská sekce literárně- vlastivědný zájezd do Sobotky. Plán: Literární archiv
F. Šrámka, Hrad Humprecht, turistická část, možno spojit s přespáním. Splněno. Senioři se různě kombinovali –
přicházeli, odjížděli… Celkem 19 lidí, z toho 6 spalo do druhého dne.

•

22. 5. 2018 se uskutečnil další velký seminář s názvem Myslíme i na sebe. Akce měla přesně ten název, jaký byl
její obsah. V dnešním světě musíme myslet především na sebe. S trochou nadsázky byl seminář o tom, jak se
chovat, abychom přežili… Proto lektory byli charizmatičtí muži z řad policie s přednáškami:
•

Hranice mezilidských vztahů – přednáší kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, vrchní komisař a tiskový mluvčí
Policie ČR z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, o tom, co je a co není protiprávní a
co může potkat každého z nás.

•

Ubráníme se? – přednáška PhDr. Jaroslava Matouška z Městské policie Hradec Králové o sebeobraně
teoreticky i o konkrétních technikách, co dělat, když…

Pro účastníky zaznělo mnoho užitečných někdy až šokujících informací. I o této akci se psalo ve Zpravodaji U nás
3/2018 viz https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180322 .

•

Setkání knihovnických seniorů Jičínska proběhlo v duchu 1. republiky v jičínské knihovně 7. 6. 2018.

•

Letošní druhý Literárně turistický výlet seniorské sekce proběhl 13. – 14. 9. 2018 do Teplických skal Účastníci
navštívili zámeček Bischofstein a Jiráskovy skály. Akce byla opět pro zájemce přespávací.

•

Třídenní 22. knihovnická dílna se konala ve dnech 12. – 16. 9. 2018 v rámci festivalu Jičín město pohádky ve
spolupráci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, SKIP 08 Východní Čechy a s podporou MK ČR.

•

Klubko SKIP 08 řešilo své plánované aktivity na jednání 12. 9. 2018 v Měk Václava Čtvrtka v Jičíně.

•

SKIP 08 spolupracuje s krajskými knihovnami při oceňování knihovníků. Letos se oceňovalo takto:
•

10. 10. 2018 Knihovník roku Královéhradeckého Kraje – bližší info viz https://www.svkhk.cz/Proknihovny/Aktualni-zpravy/Clanky/Zasluhu-maji-knihovnice.aspx

•
•

21. 11. 2018 Malá knihovnická slavnost 2018 s oceněním Knihovník roku Kraje Vysočina

Členové Klubu knihovnických seniorů RV SKIP 08 se opět setkali nad tzv. Knihovnickou bábovkou. Povídání
doplněné vzájemnou inspirací literární a kuchařskou se konalo ve čtvrtek 17. 10. 2018.

•

Seniorská sekce dále pořádá cestopisnou přednášku 29. 11. 2018 manželů Čejkových s názvem Nový Zéland na
stará kolena.

PROJEKTY
•

K Březnu měsíci čtenářů byl čerstvými seznamy aktualizován projekt Seznamy dětské literatury Klubka KDK
SKIP 08 Východní Čechy. Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové, v sekci
Pro knihovníky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz . O projektu byla informace v knihovnických ekonferencích a o prázdninách 2018 vyšel v měsíčníku Čtenáři článek dostupný na
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/88 .

•

Projekt Lovci perel – soutěž na podporu dětské gramotnosti pokračuje i v roce 2018. Soutěží momentálně přes
220 subjektů a 1500 dětských čtenářů. Díky spolupráci KMHK a SKIP 08 má projekt vlastní webovou stránku
https://www.lovciperel.cz/ . Webová stránka vznikla jako studentská závěrečná práce a autor s ní zvítězil v
ústředním kole SOČ 2018: Olomouc, 17. 6. 2018: Daniel Krejčí se svým maturitním projektem "Lovci perel"
zvítězil v ústředním kole 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii Informatika Viz
http://www.delta-skola.cz/magazin/vitezstvi-v-ustrednim-kole-soc-2018 .

•

K přístupu k oběma projektům je nutná registrace, která je ale velmi jednoduchá. Slouží pouze k součtu
registrovaných zájemců. Abychom měli zpětnou vazbu, že projekty jsou někým využívané.

8. 11. 2018, K. Hubertová, předsedkyně SKIP 08

