
Rekapitulace za 2011

Vložil/a Bc. Hubertová Kat..., 2. Prosinec 2011 - 15:06

RV SKIP 08 na svém zasedání 23.11.2011 odsouhlasil závěrečnou zprávu o činnosti za rok 2011.
Cílová skupina: 
Všichni

Závěrečná zpráva SKIP 08 Východní Čechy za rok 2011

Regionální výbor se sešel 2x: 9.2. a 23.11.2011.

Velkou akcí tohoto roku bylo úspěšné dokončení nových webových stránek na adrese

http://skip.knihovnahk.cz/ (http://skip.knihovnahk.cz/) .

Únor

12.2.                Pro absenci sněhu byl s lítostí zrušen 4. ročník lyžařské zimní akce.         

Březen          

1.3.                  Regionální valná hromada v Novém Městě nad Metují doplněná tématem Šumné

knihovny (O zrekonstruovaných knihovnách regionu za posledních 5 let) a exkurze po Měk Nové

Město n.M.

14.3.                           V  Městské knihovně Litomyšl byl slavnostně vyhlášen Čtenář roku

Východních Čech. Stal se jím pan Milan Bukovský, čtenář Krajské knihovny v Pardubicích.

16.3.                           Setkání Klubka v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Na

programu byly aktivity klubka na celý rok, hlavně My všichni jsmeVýchodočeši, Kde končí svět a

OKNA.                               

29.3.                           Setkání hudebních knihoven – pracovní seminář. Tématem bylo

zpracovávání hudebnin v AKS, autorský zákon a e-knihy.

Duben           

7. – 8.4.           V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně proběhl jako prolog říjnové konference k V.

Čtvrtkovi nultý ročník soutěžní celostátní přehlídky knihovnických pořadů OKNA (O
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KNihovnických  Aktivitách).  Tuto přehlídku nových forem práce s dětmi pořádal KDK ve

spolupráci se SKIP 08 a Klubkem 08. 

Květen          

6. – 8.5.           Literární putování Českým rájem - klasická víkendovka s přespáním

v Hrdoňovicích a pak kolmo Kost, Trosky, Skála a Fráňa Šrámek.                                  

27. – 28.5.       My všichni jsme Východočeši – finálové soustředění v Rokytnici v OH se

účastnilo 24 knihoven (34 dětí + 19 knihovnic, 10 družstev). Projekt probíhal od ledna 2010 pro

Pardubický a Východočeský kraj.                                                       

Červen                                             

Probíhá hodnocení krajských komisí Knihovna roku – z našeho regionu jezdí Mgr. Jana

Kalousková z Měk Ústí n.Orlicí a Mgr. Věra Škraňková z Měk Náchod.

10. – 15.6.       Oblíbená expedice - autobusový zájezd Francie Burgundsko využili i členové ze

středních, severních,  jižních Čech, Moravy i Prahy.                                               

Červenec      

30.6. – 2.7.      5. ročník knihovnické dílny Setkání s loutkou s názvem Lidové písně a loutky

proběhl v Chrudimi v rámci tradičního festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim.

Účastníci se učili jak vytvořit loutková divadelní představení od textu po samotné loutky.

Září               

16. – 17.9.       Klubko zasedalo  v Městské knihovně v Chrudimi. Hlavním programem byla

volba nové předsedkyně a tou se jednohlasně stala Bc. Markéta Poživilová z Knihovny města Hradce

Králové. Dokončovaly se přípravy na vyhodnocení projektu Kde končí svět. Po Klubku následoval

víkendový seminář Rozvíjíme čtenářskou gramotnost.

30.9.                Účast na happeningu Týdne knihoven v Ostravě.

Říjen

26.10.              Slavnostní setkání knihovníků a přátel krásného slova. Při této příležitosti

proběhlo udělování titulu Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje.

20. – 22.10.     Konala se konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka při příležitosti 100.

výročí narození a 35. výročí úmrtí oblíbeného spisovatele, kde se mimo jiné prezentovaly i výsledky

dubnové soutěžní přehlídky OKNA.

Listopad

10.11.              Uskutečnilo se již tradiční setkání seniorů v knihovně v Jičíně.
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