
VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY ZA ROK 2014

Regionální výbor se sešel 6. 2., 20.8. a 30.10.
Klubko zasedalo 25. 3. a 14.10.

ÚNOR - DUBEN  

SKIP 08 Východní Čechy, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
a Krajská knihovna v Pardubicích společně uspořádaly pro knihovníky vzdělávací 
cyklus Grafický design. Jednalo se o společný cyklus 2 přednášek a jednoho 2 krát se 
opakujícího workshopu pro knihovníky Královéhradeckého a Pardubického kraje.
11. 2. 2014 přednáška Psychologie reklamy ve Studijní a vědecké knihovně v 
Hradci Králové na téma: psychologie reklamy, různé způsoby reklamy, jak oslovit 
čtenáře a především nečtenáře, jak zaujmout rozdílné věkové kategorie, atd...
4. 3. 2014 přednáška Plakáty (certifikáty, diplomy a další) v praxi v Krajské 
knihovně v Pardubicích na téma: příprava plakátů a diplomů, různé způsoby zpracování 
a využití volně přístupných nástrojů.
1. 4. 2014 praktický workshop Grafický design Krajská knihovna v Pardubicích
a 15. 4. 2014 praktický workshop Grafický design ve Studijní a vědecká knihovna v 
Hradci Králové s náplní plakáty, certifikáty, diplomy, konkrétní ukázky a postupy, které 
navazovaly na předchozí přednášky.

BŘEZEN 

11. 3. Regionální valná hromada SKIP 08 se uskutečnila v Knihovně města Hradce Králové. 
Součástí setkání byla i odborná přednáška Mgr. Jany Polákové z Muzea romské kultury 
v Brně s názvem Specifika komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven. 
Texty k tématu autorka dovolila dále používat a jsou k dispozici na 
http://skip.knihovnahk.cz/2014/3/14/dal%C5%A1%C3%AD-valn%C3%A1-hromada-
skip-08-za-n%C3%A1mi .
Na valné hromadě byl vyhlášen vítěz soutěže Čtenářská rodiny 2014 za region 
Východní Čechy. Ze všech zaregistrovaných čtenářských rodin na území SKIP 08 byla 
vylosována rodina, kterou SKIP 08 nominovala do  celostátního poměřování Čtenářské 
rodiny 2014. Vítěznou rodinou SKIP 08 se stala rodina Supukova, kterou do soutěže 
vyslala Městská knihovna Chrudim. SKIP ČR ve spolupráci s partnery Skanska, 
McDonald´s a dalšími sponzory věnovala této rodině elektronickou čtečku Amazon 
Kindle s předplaceným kreditem na stažení knih z internetového knihkupectví a SKIP 08
poukázku na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger v hodnotě 500,- Kč.

 
25.3. Součástí setkání KDK SKIP v KK v Pardubicích byl i seminář muzikoterapie s 

lektorkou Mgr. Markéta Havlová (speciální pedagog z Dětského rehabilitačního centra 
„Lentilka“ Pardubice).

25.3. Ve stejný den jako Klubko proběhla v Knihovně města Hradce Králové úžasná 
cestopisná beseda manželů Čejkových. Bývalá kolegyně, metodička Mgr. Stanislava 
Čejková s manželem jsou velkými cestovateli. Tentokrát povypravovali o neuvěřitelném 
světě Indie, konkrétně provincie Ladakh. 

DUBEN

15. – 16. 4. OKNA  aneb O knihovnických aktivitách - Třetí ročník přehlídky pořádal Klub 
dětských knihoven SKIP ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové a SKIP 

http://skip.knihovnahk.cz/2014/3/14/dal%C5%A1%C3%AD-valn%C3%A1-hromada-skip-08-za-n%C3%A1mi
http://skip.knihovnahk.cz/2014/3/14/dal%C5%A1%C3%AD-valn%C3%A1-hromada-skip-08-za-n%C3%A1mi


Východní Čechy s finanční podporou MK ČR. Hlavní cenu a Cenu diváků získala 
Městská knihovna Sedlčany, kterou reprezentovala Jana Vyskočilová s programem 
Poezie v povětří. Byla udělena čestná uznání, kompletní výsledky a texty soutěžních 
besed k dispozici na webu KDK http://www.kdk.munovapaka.cz/okna3.html .

25. – 27. 4. Víkendová akce KDK SKIP se seminářem Arteterapie vedla lektorka Izabela 
Machútová. Konalo se v Rokytnici v Orlických horách. Akce hrazena z grantu SKIP 08 
+ SKIP ČR.

KVĚTEN

13. 5. V Krajské knihovně v Pardubicích se sešlo 39 vítězů regionálního kola soutěže Kde 
končí svět, Nejmoudřejší je číslo, pořádané KDK SKIP ve spolupráci s KDK SKIP 08. 
Setkání se zúčastnily knihovnice s vybranými čtenáři z osmi knihoven – Městská 
knihovna ve Svitavách, Městská knihovna Litomyšl, Městská knihovna Chrudim, 
Městská knihovna Holice, Knihovna města Hradce Králové, Městská knihovna 
Třemošnice, Městská knihovna Nová Paka a Krajská knihovna v Pardubicích. Do 
literární části přispělo 6 knihoven a hodnotilo se celkem 12 prací. Do části výtvarné se 
zapojilo 11 knihoven a dětským hlasováním byly oceněny Městská knihovna Litomyšl, 
Městská knihovna ve Svitavách a Krajská knihovna v Pardubicích. Kompletní výsledky 
na webu SKIP 08. Akce hrazena z grantu SKIP 08 + SKIP ČR. 

17. 5. Podařila se další společná akce 2 krajských knihoven a SKIP 08. V sobotu 17. 5. 
uspořádal SKIP 08 Východní Čechy, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a 
Krajská knihovna v Pardubicích Knihovnickou exkurzi po dobrých knihovnách 
sousedního kraje. Vyjeli knihovníci Královéhradeckého kraje do Kraje Pardubického 
s cílem: Obecní knihovna v Býšti, Městská knihovna Heřmanův Městec a Synagoga 
Heřmanův Městec. Součástí akce byly ukázky z dílen a seminář v Býšti na téma webové 
stránky malých knihoven a pověřených knihoven, elektronická komunikace a 
elektronické konference

ZÁŘÍ

9. – 11. 9. Proběhla již 18. knihovnická dílna, která se uskutečnila v rámci festivalu Jičín – město 
pohádky s mottem Pelíšek, pelíšky, pelášení. Dílnu SKIP 08 podpořil finančně. Dílna 
byla určena knihovníkům a knihovnicím z celé ČR a jejím cílem bylo podílet se na 
vzdělávání pracovníků dětských oddělení. I letos byl program zaměřen tak, aby účastníci
dílny nalezli témata jednak ke svému profesnímu rozvoji, ale také pohled na další 
možnosti práce s mládeží.

25. 9. Ve čtvrtek 25. 9. se knihovničtí skipoví senioři sešli v Litomyšli na akci s názvem 
Literární a knihovnická Litomyšl. Na programu byla prohlídka knihovny, literární 
procházka městem a možnost účasti na zahajovací přednášce 15. ročníku Litomyšlské 
Univerzity třetího věku s názvem Egyptské hieroglyfy: vývoj, rozkvět a posmrtný život 
egyptského písma v okultní tradici západního svět.

ŘÍJEN

15. 10. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků Východní Čechy a Středisko východočeských spisovatelů byli pořadateli již 
tradičního Setkání knihovníků a knihovnic Královéhradeckého kraje. Setkání 
proběhlo v konferenčním sále SVK HK ve středu 15. 10. 2014. Součástí slavnostní akce 
bylo i udělování titulů Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014. 

http://www.kdk.munovapaka.cz/okna3.html


Kompletní výsledky i na webu Královéhradeckého kraje http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/nejlepsi-
knihovnice-roku-kralovehradeckeho-kraje-si-prevzaly-cestna-uznani-73855/ . Setkání 
proběhlo v rámci programu Východočeského uměleckého maratonu Střediska 
východočeských spisovatelů.
Ocenění uděluje již 6. 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. 

25. 10. Druhá výměnná exkurze knihovníků do sousedního kraje proběhla v sobotu směrem od 
Pardubického kraje do Kraje Královéhradeckého. Akci pořádala Krajská knihovna 
v Pardubicích, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a SKIP 08 s názvem 
Knihovníci sobě aneb „Nápadník“. Účastníci navštívili Obecní knihovnu v Býšti, 
Městskou knihovnu Dobruška, Obecní knihovnu Vlkov a zámek Opočno.

LISTOPAD

4. 11. Konferenci Knihovny vzdělávají aneb senioři v lavicích uspořádala Sekce 60 + SKIP 
ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim a za finanční podpory SKIP 08. 
Program byl bohatý - vzděláváním seniorů ve Finsku, zkušenosti s univerzitou třetího 
věku, atd… hostem byla například herečka a spisovatelka Ivanka Devátá. 

19. 11. Setkání SKIP seniorů v sále Knihovny města Hradce Králové bylo částečně 
vzpomínkové a částečně plánovací.

29.11. Na Den pro dětskou knihu byl ukončen projekt Lovci perel 2014 a vyhlášen další ročník
Lovci perel 2015. Informace zájemci naleznou v knihovnických elektronických 
konferencích a na webu Knihovny města Hradce Králové. 

Ke Dni pro dětskou knihu SKIP 08 rovněž reviduje a doplní svůj další projekt Seznamy 
dětské literatury.

Zpracovala: K. Hubertová, 28.11.2014
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