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SKIP ČR a SKIP Východní Čechy v roce 2018

Kateřina Hubertová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR je členěn na řadu regionálních orgánů. Ačkoli pro nás 

knihovníky z Královéhradeckého kraje je důležitý zejména ten východočeský, jistě ani další z regionálních organizací 

nám nejsou neznámé.

Národní a regionální spolky i na letošek připravily pro knihovny, knihovníky a jejich čtenáře spoustu akcí a aktivit, do 

kterých je možno se zapojit. Pro všechny zájemce doporučujeme sledovat weby: 

• SKIP ČR http://www.skipcr.cz/,

• SKIP 08 Východní Čechy http://skip.knihovnahk.cz/.

Na webu celostátního SKIPu je možno nově nalézt třeba informace o projektu S knížkou do života – Bookstart, o kterém 

jsme nedávno ve zpravodaji psali.[1] Dále se dozvíte o tradičních akcích, jako jsou Březen - měsíc čtenářů, Knížka pro 

prvňáčka, Noc s Andersenem, Biblioweb a nyní ještě trochu vzdálený říjnový Týden knihoven.

Na webu regionálního SKIPu naleznete výroční zprávu o činnosti za rok 2017 i plán aktivit na rok 2018. A neměli byste 

přehlédnout ani regionální projekty, které můžete využít. Na webu http://projekty.kmhk.cz/ jsou zveřejňovány informace 

o projektu Seznamy dětské literatury a o soutěži Lovci perel. Seznamy jsou aktualizovány vždy v březnu každého roku 

a mohou pomoci knihovníkům, dětem i jejich rodičům orientovat se v dětské literatuře. Soutěž Lovci perel pokračuje pro 

zájemce novým ročníkem a s tímto projektem se můžete těšit i na podstatné změny a překvapení.  

Je dobré ještě podotknout, že do některých akcí SKIPu je možné se zapojit, pouze pokud je knihovna či knihovník jeho 

členem. V případě, že se chcete stát členem, stačí napsat. Těšíme se na vás.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

[1] Viz články Otevíráme svět – Bookstart (č. 3, roč. 27, 2017) a Bookstart – s knížkou do života (č. 4, roč. 27, 2017).
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