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SKIP 08
 10.3. přechod Jestřebích hor. Po těžkém rozhodování, bude, nebude, bude v jiném 

termínu, bude za každého počasí i bez sněhu… se opravdu uskutečnil. Není to o 
sportování, ale o nutnosti setkání se.

 21.3. setkání seniorů v Hradci Králové – B.Blažková -12 účastníků; Jednalo se o první
setkání hradeckých seniorů a hovořilo se hlavně o možnosti pravidelného setkávání se 
a programu budoucích schůzek.

 28.2. regionální valná hromada v KMHK – s přednáškou Trénování paměti

 Čtenář roku březen 2012 
 pro letošek se hledal čtenář nejvěrnější – kdo je v registraci své knihovny nejdéle
 čtenáře do soutěže přihlásily knihovny (poté, co vybraly toho svého místního)

o Královéhradecký kraj
 Městská knihovna Vamberk 
 Knihovna městyse Velké Poříčí
 Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
 Knihovna města Hradce Králové 

o Pardubický kraj
 Městská knihovna Litomyšl     
 Městská knihovna Jevíčko 
 Obecní knihovna Jaroměřice

 vyhlášení a ocenění proběhlo 21.3.2012 v sálku KMHK 
 podařilo se najít člověka, který je v registraci KMHK od roku 1935. Pan Vladimír 

Macháček se stal vítězem v KMHK, zároveň v regionu SKIP 08 a i celostátním 
vítězem ankety. Takže 4.4.2012 na slavnostním předávání cen Magnesia Litera byl
oceněn v přímém přenosu i náš pan Macháček.

 17.-18.4. OKNA (O KNihovnických Aktivitách) v Chrudimi. Cenu poroty a zároveň 
Cenu diváků získala Jitka Jílková z Městské knihovny Most. Soutěžní přehlídku 
doprovázely také dva semináře: Čtenářské dovednosti pod vedením PhDr. Vladimíry 
Neužilové a Hravé hry v knihovně pod vedením Mgr. Gabriely Futové.

 4.-.5.6. víkendový seminář v Rokytnici v OH - arteterapie v knihovnách pro děti a 
mládež – 10 účastníků. Metody artetarapie a možnosti jak tyto metody aplikovat do 
konkrétních beseda pořadů pro děti. Součástí byly praktická a výtvarná dílny. 
Účastníci projevili velký zájem, přání pokračovat v tomto směru.

 15.5. regionální vyhodnocení 9.ročníku Kde končí svět v Moravské Třebové – část 
literární a část výtvarná, 100 soutěžních prací a vyhlašování krajského kola. Vítězové 
byli 1.6. pasováni na Rytíře krásného slova v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

 25.-27.5. II. cyklovýlet Český ráj Hrdoňovice – uskutečnil se, 12 účastníků, pěkné 
počasí, spokojenost



 8.-15.6. autobusový zájezd Francie Provence – již tradiční zájezd do Francie opět pod 
taktovkou Věry Škraňkové, osvědčené organizátorky této akce, která se těší 
mimořádnému zájmu nejen skipáků z 08.

 1. -3.7. Setkání s loutkou 2012 - 7. ročník knihovnické dílny v rámci Festivalu 
amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. Název setkání byl tentokrát „Trocha 
poezie člověka nezabije“. Cílem letošní knihovnické dílny bylo naučit účastníky 
semináře pracovat s poezií a propagovat ji mezi dětskými čtenáři.

 22.-23.6. storytelling III. - Vypravěčská dílna se uskutečnila na pobočce Kukleny, 
průvodcem byl opět profesionální vypravěč Martin Hak. (Seminář jako vždy proběhl v
návaznosti na právě probíhající Divadlo evropských regionů a zároveň navazující na 
již 2 předchozí semináře)

 Východočeská loutka - Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s KDK SKIP 
08 vyhlásila u příležitosti nominace východočeského loutkářství na Seznam 
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR soutěž Východočeská loutka.  
Soutěž byla  určena žákům (jednotlivcům a kolektivům) základních škol a základních 
uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Úkolem soutěžících bylo 
vytvořit loutku, a to jakýmkoli uměleckým ztvárněním, libovolnou výtvarnou 
technikou. Do soutěže bylo přihlášeno 70 prací (jednotlivé loutky i celé sady loutek), 
na jejichž výrobě se podílelo celkem 328 dětí. Slavnostní odpoledne s vyhodnocením 
soutěže se konalo ve středu 10.10. 2012. Loutky byly vystaveny do konce roku 
v prostorách knihovny.

 Lovci perel - Knihovna města Hradce Králové připravila ve spolupráci s Univerzitou 
Hradec Králové a Klubem dětských knihoven SKIP 08 celoroční projekt pro knihovny
Královéhradeckého, Pardubického kraje a část kraje Vysočina, především pro 
návštěvníky dětských oddělení. Hra, která lze realizovat v městských, obecních i 
místních knihovnách, začala v měsíci říjnu 2012 a bude pokračovat až do června roku 
2013, kdy bude ukončena vyhodnocením nejlepších lovců perel ze všech zúčastněných
knihoven. Bližší informace na http://www.knihovnahk.cz/ . Hra se realizuje v cca 50 
knihovnách regionu.

 11. - 13.9.2012   Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky s tématem
Dovednosti mezilidské komunikace (zaměřená na komunikaci a možnosti besed se 
spisovateli.)  http://knihovna.jicin.cz/dilna_prihlaska.doc 

 1. – 7.10.2012 - Týden knihoven 16. ročník s mottem Čti, žij zdravě! Happening se 
konal 21.9.2012 v Písku. SKIP 08 reprezentovalo kombinované družstvo z Jičína a 
Hořic.

 31.10. tituly Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje 2012 – za účasti PhDr. 
Víta Richtera, Ladislavy Zemánkové z NKP, zástupců krajského úřadu i města HK. 
Ocenění uděluje již 4. rokem Studijní a vědecká knihovna v HK ve spolupráci s 
regionálním výborem SKIP za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví či za 
příkladnou knihovnickou práci. Oceňuje se ve dvou kategoriích – profesionální 

http://knihovna.jicin.cz/dilna_prihlaska.doc
http://www.knihovnahk.cz/


knihovník a neprofesionální knihovník. 

 4.11. KDK SKIP 08 v Měk Hořice – 23 účastníků; práce nad plánem práce 2013.

 6.12. se uskutečnilo 2. setkání klubu seniorů SKIP 08. Knihovníci se sešli v ještě 
neotevřené nové budově Knihovny města Hradce Králové, v bývalé továrně Vertex.


