
Výroční zpráva SKIP 08 Východní Čechy 2022

Oproti minulým letům SKIP v regionu pracoval dle naplánovaných aktivit. Podařilo se uskutečnit vše i něco
navíc. Výčet akcí je bohatý.

Regionální výbor se sešel 3. 2. online, fyzicky 5. 10. a 30.11. opět online. Klubko SKIP 08 se sešlo 11. 1., 20.
9. a 13. 12., všechna setkání byla naživo. 

Region 08 Východní Čechy zaměřil několik svých letošních aktivit na spisovatelku Boženu Němcovou. 
Koncem ledna vyhlásil KDK SKIP 08 soutěž Černobílé obrázky na téma Božena Němcová k 160. výročí úmrtí
spisovatelky. Soutěž byla vyhlášená v lednu, termín ukončení 15. 6. Zadání bylo vytvořit výkres v černobílé
barvě libovolnou technikou a ve formátu A4 nebo A3.
Boženu Němcovou má většina lidí spojenou s pohádkami, povídkami i pověstmi. Neexistuje asi v naší zemi
člověk,  který  by  neznal  její  jméno i  některé  z  jejích  děl.  Snad i  proto byla  rekordní  účast  co do počtu
soutěžících  nejen  v  oblastních  kolech knihoven,  ale  také  v  kole  regionálním.  Do uzávěrky  soutěže bylo
odevzdáno na 224 prací  z  10  východočeských knihoven.  Jednalo se  o  pouhý výběr nejlepších prací  od
dvouletých dětí až po náctileté. Při  hodnocení bylo přihlíženo k nápadu a technice.  Byla použita tužka,
tempera, suchá jehla, perokresba atd. Úžasným nápadem bylo vytvoření knihy, která mapuje spisovatelčin
život i dílo. V jednotlivých kategoriích bylo odevzdáno:
o předškoláci – 15 obrázků
o kategorie 6 až 9 let – 77 obrázků
o kategorie 10 až 12 let – 52 obrázků
o kategorie 13 až 16 let – 74 obrázků
o kategorie 17 až 18 let – 6 obrázků
Hodnoticí komise byla složena z 24 východočeských knihovnic. Výsledková listina spolu s oceněnými díly
byla vystavena u příležitosti konání semináře Legenda BN v předsálí Knihovny města Hradce Králové do 30.
6.  a zároveň umístěna na  facebookových  stránkách  KDK SKIP  –  region  08.  Celá  výstava  nyní  putuje  po
knihovnách regionu. 

Další  akcí s tímto tématem byla přednáška Mgr. Jany Kroulíkové, která proběhla 9. 2.  v Knihovně města
Hradce Králové s názvem Povídání o paní Boženě.  Jana Kroulíková představila B. Němcovou jako okouzlující,
vášnivou  a  společenskou  spisovatelku,  ale  také  strádající,  prosící  o  podporu  a  v závěru  života  i  trochu
zahořklou ženu. A vyprávění o této významné osobnosti, která v mnohém předběhla svou dobu, doplnila
spoustou fotografií. 

Vyvrcholením aktivit k paní Boženě byl seminář 21. 6. Akce s názvem Legenda BN proběhla v sále Knihovny
města  Hradce Králové.  Na odborném semináři  o  životě,  inspiracích,  skutečnosti a  fikci  v  životě  Boženy
Němcové  své  příspěvky  předneslo  10  lektorů  a  vyslechlo  si  je  skoro  70  posluchačů.  O  akci  viz
https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20220316 .

Ale rok 2022 nebyl jen o Boženě Němcové. Co se dál konalo…

V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem se 11. 1. Klubko absolvovalo zajímavou přednášku
Václava Maněny: Aplikace, které by mohly knihovnice využít.  

Seniorská sekce uspořádala 27. 1. cestopisnou přednášku Na kole kolem Araratu, akce se uskutečnila v sále
Knihovny města Hradce Králové.

V úterý 15. 3. 2022 na  regionální volební Valné hromadě SKIP 08 se členové sešli, aby probrali spolkové
záležitosti  a  zvolili  nové  členy  do  regionálního  výboru.  Program  byl  doplněn  odbornou  přednáškou
Comenius – Pocta muži ducha, rádci, učiteli, duchovními, filosofovi, spisovateli, výtvarníkovi, manželu i otci
u příležitosti jeho výročí. Slovem provedla Mgr. Šimona Šimonová z Knihovny města Hradce Králové

https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20220316


Na exkurzi do Dobrušky se 28. 4. vydala seniorská sekce. Účastníci navštívili knihovnu, dům Františka Kupky,
věž, vlastivědné muzeum v synagoze a domek F. L. Věka.

Další opravdu velkou akcí bylo netradiční třídenní setkání především účastníků Knihovnických týdnů v 
Sobotce a Jičínských knihovnických dílen, konané od 17. do 19. 5. v Libošovicích a okolí s názvem Osobnosti 
Českého ráje aneb Zlatá svatba s knihovnou. Odborný program – lektoři se vztahem k Českému ráji a plus 
bohatý doprovodný program pro všechny. O akci viz 
https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20220318 . 

Neúnavná seniorská sekce navštívila 28. 6.  rozárium v Hradci Králové a pokračovala návštěvou botanické
zahrady Univerzity Karlovy a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové s výkladem. Návštěvu rozária si někteří
zopakovali ještě 30. 8.

V Jičíně proběhlo v sobotu 27. 8. 2022 seniorské setkání bývalých knihovnic okresu.

SKIP 08 podpořilo i Knihovnickou dílnu, která proběhla v rámci festivalu Jičín – město pohádky ve dnech 6. 
až 8. 9.

Klubko absolvovalo 20. 9. v sále Knihovny města Hradce Králové zážitkový workshop Knihovnice, haiku a 
školáci.  Co je haiku, co čtení, psaní a sdílení haiku může přinášet příjemného a užitečného, jak dětem 
školou povinným zprostředkovat setkání s haiku. Pro účastníky byly připraveny pracovní materiály, zážitky a 
bylo dostatek prostoru pro využití nápadů a zkušeností přítomných. Dagmar DYS-BABA Rýdlová je lektorka 
workshopů tvůrčího psaní formou haiku a koordinátorka knížky Haiku na dlouhé cestě. 

SKIP 08 Východní Čechy spolupracuje s krajskými knihovnami regionu při oceňování knihovníků. Ve středu 
12. 10. byli slavnostně oceněni nejlepší knihovníci Královéhradeckého kraje a ve stejný termín i nejlepší 
knihovníci kraje Vysočina. Kraj Pardubický oceňoval v termínu 8. 11.

Ve dnech 13. – 14. 10. pořádala seniorská sekce  Francouzský večer ve Rtyni v Podkrkonoší. Jednalo se o
dvoudenní akci především pro účastníky zájezdů do Francie v letech 2005-2013. Na programu byla knihovna,
muzeum, zvonice, kostel, nejstarší chalupa v Evropě, promítání fotek ze zájezdů a výlet do Muzea bratří
Čapků v Malých Svatoňovicích

Ve středu 23. 11. proběhla ještě tradiční knihovnická bábovka, tj. setkání seniorské sekce v Knihovně města
Hradce Králové.  Účastníci si sdíleli své zážitky z četby, cestování, vyměnili si tipy na knihy, akce a zajímavé
aktivity.

Klubko se sešlo ještě 13. 12. u programu na téma  Čtenářská gramotnost aneb Jak na čtenářský deník.
Jednalo  se  o  praktický  seminář  s výměnou zkušeností a  materiálů  na  pobočce  Knihovny města  Hradce
Králové v Kuklenách.  

SKIP 08 realizuje i některé další projekty:

Lovci perel viz https://www.lovciperel.cz/ pokračují beze změny, zapojeno je  cca 300 knihoven a 160 škol. 

Bookstart S knížkou  do  života https://www.sknizkoudozivota.cz/ v Královéhradeckém  kraji  -
Královéhradecký kraj na rok 2022 zakoupil pro všechny knihovny, které projevily zájem, projektové sety a
poskytl  finance na dovybavení knihoven pomůckami a literaturou. To je významný úspěch a v republice
v tomto rozsahu ojedinělý. Na rok 2023 byla podpora rovněž schválena a zapojené knihovny obdrží z  financí
kraje nejen sety,  ale i  literaturu k projektu, drobné vybavení do knihoven a bude možné jim proplatit i
lektorné pro projektová setkání. I za touto iniciativou stojí ředitelka Knihovny města Hradce Králové Mgr.
Barbora Čižinská, která koordinuje projekt Bookstart v celé republice a získala za něj v říjnu ocenění Cena
českých knihovníků https://www.skipcr.cz/oceneni/cena-ceskych-knihovniku/mgr-barbora-cizinska .

https://www.skipcr.cz/oceneni/cena-ceskych-knihovniku/mgr-barbora-cizinska
https://www.sknizkoudozivota.cz/
https://www.lovciperel.cz/
https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20220318


     
Královéhradecký kraj ve spolupráci  s krajskou knihovnou a SKIP 08 vyhlásil  pro další  roky  novou soutěž
Knihovna  Královéhradeckého  kraje  https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Aktualni-zpravy/Clanky/Vyhlaseni-
souteze-Knihovna-roku-Kralovehradeckeho.aspx , která poběží souběžně se soutěží Vesnice/Knihovna roku.
V kraji  se pak posoudí, která z vítězných knihoven obou soutěží je lepší a ta bude vyslána do celostátní
soutěže o titul Knihovna roku. 

Bc. Kateřina Hubertová, hubertova@knihovnahk.cz, 14. 12. 2022
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