
VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY NA ROK 2016 
 
Regionální výbor se sešel 14. 1., 15.3., 14.9. a 3.11. 
Klubko zasedalo 18.5. a 21.9. 
 
 
Ve středu 2. 3. se v Městské knihovně Chrudim s podporou SKIP 08 uskutečnil seminář Vzpomínkové 
aktivity pro seniory , který vedla lektorka Mgr. Jitka Suchá. Seminář byl akreditovaný Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR. 

 
Valná hromada SKIP 08 se uskutečnila v Knihovně města Hradce Králové v úterý 15. 3. Součástí 
setkání byla přednáška Mgr. Zlaty Houškové Standard Senior Friendly. V průběhu jednání došlo i na 
vyhlášení klasické březnové aktivity – hledání největšího čtenáře, letos zaměřené na školní čtenářské 
třídy. Čtenářskými třídami za SKIP 08 Východní Čechy se staly za Kraj Královéhradecký Základní 
škola Sion J.A.Komenského v Hradci Králové a za Pardubický kraj Základní škola Lubná – Sebranice. 
Třídy obdržely za vítězství poukázky na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger.  
 
Klub  knihovnických  seniorů  Východní  Čechy  se  rozhodl využít pozvání  semilských knihovnic  a  
zařadil  Semily  po  Hradci Králové  a  Litomyšli  k  místům,  kde  organizoval pro své členy 
komentované vlastivědně literární vycházky. Při těchto vycházkách využívá lektory z vlastních  
knihovnických zdrojů. Dlouho připravovaný Literárn ě vlastivědný zájezd do Semil se uskutečnil 
21.4. a do Semil přijelo celkem šestnáct výletníků. 
 
Vyhodnocení regionálního kola soutěže Kde končí svět s podtitulem Jak je to s králem? proběhlo 18.5. 
v Městské knihovně v Nové Pace. V celém regionu se zúčastnilo celkem 18 knihoven a soutěžilo 1 312 
dětí. Regionální vítězové se pak zúčastnili slavnostního zakončení projektu  a pasování na rytíře 1.6. 
v Praze na půdě Ministerstva Kultury ČR v Nosticově paláci. Velkou řadu rytířů obohatily výrazné 
osobnosti – spisovatelka a dramatička Daniela Fišerová a herečka, dabérka a interpretka Taťjana 
Medvecká. Rytířkou krásného slova se za knihovníky stala i členka regionální organizace SKIP 08 a 
tajemnice Klubu KDK SKIP ČR Stanislava Benešová. 
 
Ve dnech 14. – 16. 6. hostil Hradec Králové Konferenci Architektura a výstavba knihoven spojenou 
s Valnou hromadou SKIP ČR. Do přípravy a ke zdárnému průběhu celé akce aktivně přispěl i SKIP 08. 
  
Třídenní výroční 20. knihovnická dílna s tématem Manéž plná nápadů se konala ve dnech 6. – 8. 9. v 
rámci festivalu Jičín město pohádky ve spolupráci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, SKIP 08 
Východní Čechy a s podporou MK ČR. 

 
Ve čtvrtek 15.9. se sešli příznivci Literárn ě-vlastivědných vycházek po Hradci Králové. Vycházky 
probíhají na pokračování a osvědčeným průvodcem je Mgr. Jan Pěta. 
 
Ve dnech 20.-21.9. pořádalo hudební oddělení  Knihovny  města Hradce Králové, SKIP ČR  a SKIP 08 
pro své kolegy z veřejných i odborných hudebních knihoven České republiky seminář Východočeská 
hudba starých časů.  Seminář byl spojen s profesním zasedáním České národní skupiny  IAML 
(Mezinárodní asociace hudebních knihoven). 
 
Setkání Klubka  SKIP 08 proběhlo 21.9. v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. 
Součástí setkání byla i beseda s ocňovaným spisovatelem Radkem Malým o jeho tvorbě a tendencích 
dětské literatury.  
 
Na středu 12.10. byla naplánována zajímavá přednáška. Všichni se těšili na podzimní Cestovatelskou 
besedu s manželi Čejkovými, o tom, kam až se může podívat česká knihovnice. Mgr. Stanislava 
Čejková je totiž bývalá vedoucí metodického oddělení Knihovny města Hradce Králové, nyní v 



důchodu. Přednáška byla akcí vyžádanou, jednalo se totiž o pokračování vyprávění o putování po 
Kolumbii.  

 
Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje proběhlo ve středu 19. 10. další slavnostní Setkání 
knihovníků a knihovnic Královéhradeckého kraje, v rámci kterého jsou udělovány tituly 
Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje. Akci každoročně pořádá Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové a SKIP 08. Ocenění uděluje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
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. V kategorii profesionální knihovník byla oceněna Lenka Holá – Knihovna 
města Hradce Králové. V kategorii neprofesionální knihovník ceny převzali: Marie Pavelková - Obecní 
knihovna Hlušice, Světla Krausová - Místní knihovna Valdice, Aleš Antoš - Obecní knihovna 
Provodov, Markéta Stonjeková - Místní knihovna v Olešnici a Dana Gregová – Místní knihovna 
Kohoutov. 
 
V předvánočním čase se členové Klubu knihovnických seniorů RV SKIP 08 setkávají nad tzv. 
Knihovnickou bábovkou. Povídání doplněné vzájemnou inspirací literární a kuchařskou se koná ve 
čtvrtek 24.11. 
 
 
SKIP 08 dále spravuje projekty Lovci perel a Seznamy literatury. Informace k projektům k dispozici 
na http://projekty.kmhk.cz / či http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/projekty. 
 
Seznamy literatury - TOP 10 v dětské literatuře: Seznamy v současné době využívá 6 škol, 171 
knihoven, 45 soukromých osob, celkem 222 dospělých osob. Pro zpřehlednění a zajištění správnosti 
zápisu anotací dojde ke změně systému zápisu. Každý ročník bude obsahovat: seznam s 25 knihami a 
list s anotacemi knih. Upouštíme od vytváření medailonků autorů, které si uživatelé mohou lehce 
dohledat na internetu, vhodné adresy nabízíme v úvodním dopise. Pro stávající seznamy a materiály 
bude zaveden archiv, který bude uživatelům k dispozici. Vždy k březnu – měsíci čtenářů probíhá 
aktualizace.  
Lovci perel – čtenářská hra se rozběhla do 230 knihoven a škol v celé České republice. Celoroční 
projekt na podporu čtenářské gramotnosti podpořila Knihovna města Hradce Králové, SKIP 08 
Východní Čechy a Univerzita Hradec Králové. Autorkou hry je Alice Hrbková, knihovnice z Knihovny 
města Hradce Králové. 

 
4.11.2016, K. Hubertová, předsedkyně SKIP 08 

 
 

 


