
Výroční zpráva SKIP 08 Východní Čechy 2021

Oproti  plánu  jsou  velké  rozdíly.  Některé  akce  opět  neproběhly,  jiné  byly  přesunuty  a  následně
zrušeny. Něco se ale přesto podařilo.

Regionální výbor se sešel 18. 2. 2021 online a fyzicky 3. 11. 2021.  Klubko SKIP 08 se sešlo online
13. 4. 2021.

V  celostátní  knihovnické  kampani  Čtenář  roku jsme  hledali  největšího  E-ČTENÁŘE  v  našich
knihovnách.  Hlavním  kritériem  hodnocení  byl  celkový  počet  vypůjčených  e-knih  za  rok  2020.
Vítězkami se ve SKIP 08 Východní Čechy staly a ceny putovaly: Do Královéhradeckého kraje paní
Ing. Marii Pražákové, kterou do soutěže nominovala Knihovna města Hradce Králové. Paní Pražáková
za loňský rok přečetla 52 e-knih.  Do Pardubického kraje paní Jitce Janečkové, kterou do soutěže
nominovala Městská knihovna Sezemice. Paní Janečková za loňský rok přečetla 23 e-knih. Seniorka,
která se naučila používat tuto službu pro sebe i svého manžela, propaguje půjčování e-knih i ve svém
okolí.

Přednáška Míly  Lince  o fantasy a  sci-fi literatuře,  kterou organizovalo klubko 08,  se uskutečnila
online 13. 4. 2021.

Minisetkání 8 seniorů proběhlo 3. 6. 2021 v Hradci Králové.

V úterý 15. 6. 2021 senioři SKIP 08 vyrazili na  exkurzi do Měk v Častolovicích. Celkem se sešlo 22
účastníků. Podrobné informace byly publikovány v článku Setkávání, potkávání a poděkování, který
vyšel ve Zpravodaji městyse Častolovice 2/2021.

Exkurzi v knihovně a v muzeu v Chlumci nad Cidlinou absolvovalo 18 skip-seniorů 27. 8. 2021.

V Jičíně proběhlo v sobotu 28. 8. 2021 seniorské setkání bývalých knihovnic okresu. Tradiční setkání
bylo naplánované tak,  aby účastníci  mohli  navštívit  i  odpolední Letní  jarmark na zahradě jičínské
knihovny.

Senioři absolvovali exkurzi v nové knihovně v Rychnově nad Kněžnou již v roce 2020. Protože se však
nemohli zúčastnit všichni, proběhla 30. 8. 2021 další exkurze pro tyto zájemce.

Ve dnech 7. – 9. 9. 2021 proběhla knihovnická dílna s mottem Voda voděnka v rámci festivalu Jičín –
město pohádky. Dvacátého čtvrtého ročníku knihovnické dílny se zúčastnilo 52 knihovnic dětských
oddělení  knihoven z  celé  republiky.  Ze zpětné vazby vyplývá  potřebnost takových setkání  a  také
chvála na výběr programu. Kolegyně se seznámily s  novými trendy, popř. upevnily  své znalosti v
oblasti práce s dětskou literaturou a dětským čtenářem. Veškerý program byl koncipován tak, aby vše
bylo možno využít v praxi.

Ve čtvrtek 23. 9.  2021 pořádala opět seniorská sekce setkání s lektorkou  jógy smíchu Ing. Dášou
Rýdlovou. Odpoledne se 13 účastníků věnovalo haiku.

Ve středu 13. 10. 2021 proběhl zájezd seniorské sekce do  Červeného Kostelce - Po stopách názvu
Městské  knihovny  Břetislava  Kafky. Tam  se  24  účastníků  kromě  knihovny  seznámilo  se  dvěma
architektonickými zajímavostmi: vilou bývalého továrníka Keyzlara, postavenou dle projektu Josefa
Gočára, a vilou, kterou si navrhl sám Břetislav Kafka, dnes sídlo místní Charity. Nezapomněli ani na
návštěvu Domku Boženy Němcové.



Ve středu 27. 10. 2021 se konala tradiční knihovnická bábovka, tj. setkání seniorské sekce v Knihovně
města Hradce Králové.  13 účastníků si sdílelo své zážitky z četby, cestování, vyměnili si tipy na knihy,
akce a zajímavé aktivity.

Díky personálním změnám nepokračuje projekt  Seznamy dětské literatury.  (Lze  využít  podobnou
aktivitu  https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/nabidka-skolam/festival-skolni-cetby-2020 .  Nebo  se
inspirovat na http://www.tisicknih.cz/ .)

Projekt  Lovci  perel https://www.lovciperel.cz/ pokračuje.  K dispozici  je  cca  3  500  perlorodek.  Je
zapojeno 279 knihoven a 138 škol.

SKIP  08  Východní  Čechy  spolupracuje  s krajskými  knihovnami  regionu  při  oceňování  knihovníků.
V úterý 13.  10.  2021 byli  slavnostně oceněni  nejlepší  knihovníci  Královéhradeckého kraje,  v úterý
30. 11. 2021 pak nejlepší knihovníci kraje Vysočina.

Ocenění za 1. místo v soutěži  Kamarádka knihovna za rok 2020–2021 pro nejlepší dětské knihovny
obdržela Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Městská knihovna Nová Paka se
umístila na 3. místě.

8.12. 2021 Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP 08 Východní Čechy
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