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Svaz knihovníků a informačních pracovníků je tu i pro vás

Kateřina Hubertová a Božena Blažková

Při přípravě článku jsme nejprve měly pocit, že vlastně stačí napsat webové adresy 
„velkého“ a „malého“ – tedy regionálního SKIPu 08 - a tam může každý, kdo chce a 
potřebuje, získat informace a vybrat si aktivitu dle svého zájmu. Až k takovýmto úvahám 
nás vedla naše pýcha nad tím, že máme vlastní, funkční a aktualizované webové stránky. 
Rychle jsme se vrátily do knihovnické reality a bylo nám jasné, že přece jen článek je 
článek a dokumentace činnosti v knihovnickém zpravodaji je pro nás všechny stále 
důležitá. A kromě toho si článek třeba přečtou i současní nečlenové, pak se podívají na 
stránky SKIP a pak třeba vyplní a zašlou přihlášku J.

Nejprve tedy stručné zpravodajství za rok 2012
Z větších akcí je zapotřebí zejména zmínit Čtenáře roku. Podařilo se najít čtenáře, 

který je v KMHK evidován od roku 1935. Pan Vladimír Macháček se stal nejen Čtenářem 
Knihovny města Hradce Králové, ale i Čtenářem regionu 08 a i celostátním vítězem ankety. 
Druhou velkou akcí bylo slavnostní vyhlášení Knihovníka/Knihovnice 
Královéhradeckého kraje roku 2012. Setkání se zúčastnil kromě dalších významných 
hostů PhDr. Vít Richter, předseda výkonného výboru SKIP. Regionální výbor SKIP 
podporuje i Knihovnickou dílnu, která se koná v Jičíně v rámci festivalu Jičín město 
pohádky. O všech těchto akcích jsme ve zpravodaji v uplynulém roce podrobně informovali.

Další aktivity regionálního výboru patří k akcím oddechovým a společenským. Dále 
proběhly dvě sportovní akce – již tradiční přechod Jestřebích hor, který se vzhledem 
k absenci sněhu postupně mění v pravidelné společenské setkání ve rtyňské knihovně, a 
v květnu se uskutečnil cyklovýlet Český ráj Hrdoňovice. Jednou z nejvíce oblíbených akcí 
je autobusový zájezd do Francie – tentokrát se již podruhé jelo do Provence a účastníci 
měli možnost prohlédnout si kraj spisovatele Petra Mayleho. Velký dík patří organizátorkám 
všech tří akcí – Janě Sehnalové, Lence Dědečkové a Věře Škraňkové.

V loňském roce byl při regionálním výboru ustaven Klub seniorů SKIP. Zatím má 
celkem 15 členů a má za sebou dvě setkání spojená s exkurzemi do hradeckých knihoven. 
Pokud jste seniorského věku, máte i nadále zájem o knihovnictví a chcete se občas setkat 
s bývalými kolegy/kolegyněmi, neváhejte a ozvěte se.

Velmi významnou část aktivit regionálního SKIP tvoří akce klubka KDK SKIP.
V loňském roce se konala v Chrudimi akce OKNA (O Knihovnických Aktivitách). 

Jedná se o soutěžní přehlídku zajímavých knihovnických besed pro děti a mládež. 
Současně proběhly dva semináře: Čtenářské dovednosti pod vedením Vlaďky Neužilové a 
Hravé hry pod vedením Gabriely Futové. Další akcí klubka byl víkendový seminář 
v Rokytnici v Orlických horách, který se zabýval arteterapií v knihovnách pro děti a mládež. 
Regionální vyhodnocení již 9. ročníku literární a výtvarné soutěže „Kde končí svět“ se 



tentokrát konalo v Moravské Třebové. Vítězové byli pasováni na rytíře Řádu krásného slova 
v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

I další dvě akce patří mezi tradiční: 7. ročník knihovnické dílny Setkání s loutkou, 
která se pravidelně koná v rámci festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim, a 
vypravěčská dílna Storytelling III, která se konala v návaznosti na festival Divadlo 
evropských regionů v Hradci Králové.

V minulém čísle zpravodaje jsme vás podrobně informovali o akci Východočeská 

loutka. Další projekt Knihovny města Hradce Králové a KDK SKIP je dlouhodobý. Byl 
vyhlášen v loňském roce a jeho vyhodnocení proběhne až v roce letošním. Ve spolupráci 
s Univerzitou Hradec Králové byla vyhlášena hra „Lovci perel“. Byly vytipovány zajímavé 
knížky, které v současné době unikají pozornosti dětských čtenářů. Tyto knížky byly 
v přihlášených knihovnách označeny jako „perly“ a děti je mohou nalézt a přečíst si je. Zda 
je opravdu přečetly, se kontroluje pomocí předem připravených chytrých otázek J. Hra se 
realizuje v cca 50 knihovnách Královéhradeckého a Pardubického kraje a části kraje 
Vysočina a bude ukončena slavnostním vyhodnocením nejlepších lovců perel v červnu 
letošního roku.

Z výše uvedeného je vidět, že klubko KDK SKIP je velice aktivní, což s sebou 
pochopitelně nese celou řadu zádrhelů. Organizace akcí tak velkého rozsahu je 
pochopitelně časově i psychicky velice náročná. A tak se stalo, že na konci roku nečekaně 
oznámila předsedkyně klubka Markéta Poživilová, že by ráda svoji funkci někomu předala, 
a to nejlépe hned. Ve chvíli, kdy tento článek píšeme, je východočeské klubko bez vedení a 
řada plánovaných akcí by se za těchto okolností nemohla v letošním roce uskutečnit. 
Věříme, že se členkám klubka podaří co nejdříve svízelnou situaci vyřešit.

Plánované akce RV SKIP 08 na rok 2013
Pro všechny členy by měla být nejdůležitější účast na volební valné hromadě, 

která se koná 26. 3. ve Studijní a vědecké knihovně. Po skončení programu a po volbě 
nového regionálního výboru si všichni společně půjdeme prohlédnout nově otevřenou 
Knihovnu města Hradce Králové.

Plánované akce jsou obdobné jako v loňském roce. Všechny potřebné informace 
naleznete včas na našich webových stránkách (viz níže).  Pro vaši informaci uvádíme jen 
několik zajímavých aktivit z druhého čtvrtletí, na které vás všechny srdečně zveme:
Exkurze seniorů do Prahy – Banky, jak je neznáte, s L. Hetflajšovou, 3. dubna 

garant: Božena Blažková, Bozena.blazkova@svkhk.cz
Cyklistické putování Orlickými horami, 24.-26. května

garant: Monika Malá, mala@hmk.cz
Autobusový zájezd do francouzské Akvitánie, 7.-14. června

garant: Věra Škraňková, skrankova@mknachod.cz
20 let poté – vzpomínka na sobotecké Knihovnické týdny a založení KDK, 1.-3. července

garant: Alena Pospíšilová, trizuby@seznam.cz .

Na závěr, co je to SKIP, a slibované webové stránky:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou 

profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter 
občanského sdružení.

SKIP sdružuje na 1 508 členů a je organizován na regionálním principu. Má 14 
odborných sekcí. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven, vzdělávání, 
zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, vysokoškolských 
knihovníků, frankofonní, lékařských knihoven, tvořivých knihovníků, trenérů paměti) a 
komise (ediční, pro zahraniční styky).



Slibované webové stránky:

Regionální výbor SKIP 08: http://www.skip.knihovnahk.cz/ (zde naleznete všechny 
informace týkající se aktivit našeho regionálního výboru i klubka KDK SKIP).

Klub dětských knihoven SKIP: http://www.kdk.munovapaka.cz/ (zde naleznete všechny 

informace a výroční zprávy celorepublikového Klubu dětských knihoven).

Svaz knihovníků a informačních pracovníků: http://www.skipcr.cz/ (zde naleznete všechny 

potřebné informace týkající se činnosti a aktivit SKIP, můžete zde hledat i informace 

o celostátních akcích; zvláště také upozorňujeme na činnost výše uvedených sekcí a 

klubů).
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