Královéhradecká knihovnická konference 2020 on-line
Kam kráčíš, knihovnictví...
8. ročník Královéhradecké knihovnické konference
s odborným programem na téma
„Knihovny vytváří vztah k místu, kde žijeme.“

Datum:

úterý 24. 11. 2020

Čas:

od 9.00 do 14.00 hod.

Místo:

videokonference na platformě Microsoft Teams

Pořadatel:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Program:
9:00-9:15

Úvodní informace

9:15-10:30
Knihovna jako aktivní činitel utváření místa
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Moravská zemská knihovna v Brně
Příspěvek se zaměří na způsoby, jimiž se konkrétní knihovny podílejí na
komunikaci prostoru, v němž rozvíjejí svoji činnost. Ale zajímat nás
budou také obecnější modely a předpoklady tohoto typu komunitní práce
knihoven. Příspěvek se současně pokusí aktualizovat tyto poznámky
k momentální situaci knihoven, tedy k situaci kdy provoz knihoven
a činnosti knihovníků byly určovány událostmi pandemie a nouzových
stavů.
Odborné
přednášky
Hledání regionální literatury
PhDr. Eva Koudelková, Ph.D., Pedagogická fakulta Technické
univerzity v Liberci, Nakladatelství Bor Liberec
Autorka ve svém příspěvku vychází z poznatku nás všech, kdo přijdeme
do kontaktu se čtenáři, že regionální literatura je mezi nimi velmi žádaná.
Snaží se objasnit obsah pojmu regionální literatura a regionální
spisovatel a také odpovědět na otázky, co je příčinou její obliby a zda se
pro její úspěšnost dá ještě něco udělat. Zároveň nám přiblíží praxi
regionálního nakladatelství Bor a nastíní, co pro propagaci regionální
literární tvorby dělá toto nakladatelství.
10:30-10:45

Přestávka
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Příklady
dobré praxe

Poklady regionu v Digitální knihovně SVK HK
Mgr. Ladislav Hosák, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

10:45-11:45
Digitální knihovna SVK HK je zdroj informací, který zaujme a pobaví.
Co lidé z našeho kraje prožili a o čem psali, co si četli v novinách, kam
chodili na výlety a mnohem více zpřístupňujeme v moderní podobě.
Zkušenosti nám říkají, že přesně o to mají naši čtenáři zájem.
Kampaň Regionální osobnosti v čase epidemie
Bc. Vladimíra Buchtová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Ohlédnutí za regionální kampaní ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové, která probíhala a probíhá ve ztížených podmínkách
v čase COVID-19. Co nám pomohlo a jak jsme si poradili?
Jičín a okolí – místo, kde žijeme
Mgr. Jana Benešová, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Využití regionálních osobností, událostí a pamětihodností v práci
knihovny. Práce s tímto tématem se prolíná celou činností knihovny, od
akvizice přes propagaci knihovny až ke kulturním a vzdělávacím
pořadům pro všechny věkové kategorie.
Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou v novém
Naděžda Kaločová, Městská knihovna Karla Poláčka v Rychnově nad
Kněžnou
Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou se přestěhovala do nových
zrekonstruovaných prostor budovy bývalého kina. Má nejen nové krásné
prostory, ale k názvu přidala nově i osobnost spojenou s městem
Rychnov nad Kněžnou – Karla Poláčka.

11:45-12:15

Přestávka a polední anketa

12:15-13:30

Narozeninový speciál
Mgr. Barbora Čižinská, Knihovna města Hradce Králové
Velká česká spisovatelka by si sfoukla letos na dortu 200 svící, jako
dárek k narozeninám jsme se rozhodli její jméno (a knihy) oprášit od
sedajícího prachu a zaujmout naše dětské čtenáře dlouhodobou hrou a
dalšími aktivitami v projektu Božena. Náš projekt, stejně jako ona sama,
neměl letos na růžích ustláno, byl pro nás výzvou, jak dělat akce jinak,
než jsme zvyklí.
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Orebité – etapová hra v knihovně
Monika Malá, Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem
Příklady
dobré praxe

Půlroční hra v Heldově městské knihovně připravená v rámci oslav
600 let husitství. Hra je určena pro všechny věkové kategorie. Zúčastnit
se mohou i neregistrovaní čtenáři knihovny. V rámci hry plní účastníci
úkoly související s husitstvím. Jako odměnu získávají hráči keramické
groše. Vyvrcholením hry je trh, na kterém mohou hráči groše vyměnit za
různé zboží. Zapojit se do hry je možné v knihovně, kdykoliv během
termínu konání.
Procházky Po stopách Danny Smiřického
Blanka Nešetřilová, Městská knihovna Náchod
V nabídce náchodské knihovny nikdy regionální témata nechybí.
Procházka Náchodem po stopách literárních postav z románů Josefa
Škvoreckého se stala už tradiční součástí programů pro školy.
Úžasná žena Božena Němcová aneb Jak pracuje dramatický
kroužek náchodské knihovny
Mgr. Ivana Votavová, Městská knihovna Náchod
Knihovnický dramatický kroužek při náchodské knihovně v nedávné
době zařadil do svého repertoáru Čapkovy pohádky i představení o
životě a díle Boženy Němcové.
Jak děti poznávají Čapky
Jana Šimková, Městská knihovna Úpice
Dozvíte se o akcích pro děti, které proběhly v minulosti, či probíhají
pravidelně a připomínají rodinu Čapkovu v Úpici. Blíže se podíváme na
dětský čtenářský klub Dášeňka, který v knihovně už delší dobu působí.

Propagační
kampaně
13:30-13:45

Čtenářství
Vyhlášení propagační kampaně na rok 2021 v knihovnách
Královéhradeckého kraje

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
oddělení služeb knihovnám, e-mail: eva.semradova@svkhk.cz
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