
VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY ZA ROK 2013

Regionální výbor se sešel 28. 2., 10. 4., 29.8. a 24.10.
Klubko zasedalo 5. 3. a 3.12.

BŘEZEN  

27. 3. Čtenář roku – závěrečné slavnostní oceňování proběhlo v Krajské knihovně 
v Pardubicích, pro oba kraje – Pardubický i Královéhradecký. Hledal se nejlepší dětský 
čtenář. Kritériem pro výběr nominovaných nebyl jenom počet přečtených knížek, ale i 
např. aktivní účast a zapojení čtenáře do akcí v knihovně. Nominováno bylo celkem 13 
čtenářů ze 13 knihoven krajů Pardubického a Královéhradeckého. Vítězkou se stala 10-
letá Michaela Kolářová z Místní knihovny v Častolovicích. Všechny nominované děti 
obdržely drobné upomínkové předměty, perníkovou medaili, diplom a samozřejmě 
knihu. Vítězka, pak ještě navíc poukázku na nákup knih v hodnotě 500,- Kč. Jako bonus 
děti obdržely pozvání k návštěvě Českého rozhlasu, kde se mohly zúčastnit živého 
vysílání v pořadu stanice Junior.

26. 3. Regionální valná hromada SKIP 08 se uskutečnila ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové. Po setkání byla pro zájemce připravena exkurze v nové budově 
Knihovny města Hradce Králové. Součástí přesunu mezi oběma knihovnami byla i 
prohlídka architektonických zajímavostí města. 

KVĚTEN

20. 5. SKIP senioři absolvovali vzdělávací exkurzi v Praze. Plánovaná lektorka na téma Banky
jak je neznáte na poslední chvíli odřekla, ale kolegiálně vypomohl knihovník Národního 
muzea Pavel Muchka. Zařídil exkurzi do knihovny NM a prohlídku celé budovy. Akce 
byla přítomnými hodnocena více než kladně.

ČERVEN

7. - 14. 6. Autobusový zájezd Francie Akvitánie je již zaběhnutá tradice. I letos pod taktovkou 
Věry Škraňkové, osvědčené organizátorky akce, která se těší mimořádnému zájmu nejen
skipáků z 08.

18. 6. Slavnostní zakončení projektu Lovci perel - V září 2012 byly osloveny knihovny 
Královéhradeckého a Pardubického kraje s nabídkou zapojení se do celoroční aktivity 
„Lovci perel“ s mottem „Ponořme se do hlubin příběhů… co kniha, to perla“. Do 
testování se zapojilo cca 60 knihoven (velkých i malých), které pro své čtenáře 
zrealizovaly projekt podle obdržených podkladů a materiálů ve svých knihovnách. Děti z
cílové skupiny si v každé knihovně vybraly knihu označenou jako „perlorodka“ s 
připravenou Hrací kartou (testovacím materiálem). Po přečtení knihy odpovídaly na 
dotazy konkrétně připravené pro jednotlivé knihy. Za správně vyplněnou Hrací kartu 
obdržely „skutečnou“ perlu. Každý účastník projektu měl svou odpovědní listinu, do 
které si zapisoval všechny knihy, které přečetl a u kterých vyplnil Hrací kartu a 
samozřejmě svou vlastní šňůru skutečných perel. Akce byla slavnostně ukončena 18. 
června 2013 přímo v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Na slavnostním 
odpoledni byli vyhlášeni nejlepší sběrači perel - z každé knihovny dva nejpilnější (v 
mladší kategorii do 9 let, ve starší 9 – 15 let). Celkem se této slavnosti zúčastnilo z 36 
knihoven na130 lovců. Na závěr byli slavnostně vyhlášeni tři nejlepší sběrači a jedna 



speciální cena za pečlivé a originální zpracování Hracích karet. Finančně celý projekt 
podpořila Univerzita Hradec Králové jako součást projektu Littera, region SKIP 08 a 
Knihovna města Hradce Králové. Projekt bude pokračovat dalším ročníkem, který bude 
vyhlášen 30. 11. 2013 v rámci Dne pro Dětskou knihu.

ČERVENEC

1. – 3. 7. 20. let poté – Obecní úřad Libošovice, Místní knihovna Libošovice, SKIP 08 uspořádal 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně a Městskou knihovnou Fráni 
Šrámka v Sobotce knihovnické setkání po 20ti letech, jako vzpomínku na knihovnické 
týdny konané v rámci festivalu Šrámkova Sobotka v letech 1993-2004.

ZÁŘÍ

10. – 12. 9. proběhla již 17. knihovnická dílna, která se uskutečnila v rámci festivalu Jičín – město 
pohádky s mottem Kolo, kolo mlýnský aneb chce to fortel. Nebojme se promluvit a psát.

17. 9. společně se Sekcí služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR, Knihovnou města
Hradce Králové a SKIP 08 proběhl seminář Neslyšící v knihovnách v rámci cyklu 
"Bezbariérová knihovna".

20. 9. Knihovnického happeningu v Kolíně se za SKIP 08 zúčastnil tým 5 knihovnic. Za SKIP 
08 byl zástupcům Městské knihovny v Kolíně předán dar – perníkový dort ve tvaru 
knihy.

ŘÍJEN

4. – 6. 10. Storytelling – IV. pokračování Vypravěčská dílna se uskutečnila na pobočce Kukleny, 
pobočce KMHK, průvodcem byl opět profesionální vypravěč Martin Hak. Dílna byla 
koncipovaná pro začátečnice i protřelé vypravěčky.

15. 10. K oceňování knihovníků se v letošním roce poprvé přidala i Krajská knihovna v 
Pardubicích. Setkání knihovníků s názvem „Naši nej … 2013“ bylo uvedeno citátem 
„Co bych dal za to, kdybych mohl dělat knihovníka na malém městě“, jehož autorem je 
Charles de Gaulle. Oceňování předcházela beseda se spisovatelkou a publicistkou Irenou
Fuchsovou, která s humorem připomenula svá různá setkání s knihovníky při besedách a
ocenila většinou bezchybnou organizaci knihovnických akcí. Pardubická knihovna 
oceňovala poprvé a bylo vidět, že je z čeho vybírat. Ceny knihovníkům, knihovnám i 
zřizovatelům předávaly ředitelky pověřených knihoven. Celkem bylo uděleno 11 
knihovnických andělů a 19 čestných uznání.

30. 10. Spoluúčast na udělování titulu Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje 
Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje 2013 – za účasti PhDr. Víta Richtera, 
zástupců krajského úřadu i města HK. Ocenění uděluje již 5. 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 knihovník a neprofesionální knihovník. O doprovodný 
program slavnostního večera se postarali tvořiví knihovníci a knihovnice z celého kraje. 
V rámci autorského čtení přednesli ukázky z vlastní tvorby knihovníci literáti, program 
setkání byl zakončen vernisáží výstavy Tvořiví knihovníci se představují. K vidění byl 
např. barokní kostým, fantazy židle, skřet, fotografie, obrazy, grafiky, enkaustické 
obrázky, šperky a nejrůznější ruční práce. Literárně tvořiví knihovníci měli také svoji 
vitrínu, kde prezentovali své knížky. 



LISTOPAD

7. 11. Setkání SKIP seniorů a seniorů Jičínska v Městské knihovně Jičín. Na programu byly 
prohlídka knihovny, města, společný oběd a účast na přednášce v rámci Klubu aktivních 
seniorů při KVČ Jičín.

PROSINEC

3. 12. Na vánočním setkání Klubka 08 v Městské knihovně Náchod proběhne prezentace 
Databanky vzdělávacích knihovnických programů, přednáší Helena Hubatková Selucká. 
Dále má být schválen program na rok 2014 a podrobný plán přípravy. Rovněž proběhne 
diskuze o dalším vedení Klubka.

Zpracovala: K.Hubertová, 15.11.2013


