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Výroční zpráva o činnosti 
regionálního výboru SKIP východní 

Čechy za rok 2006           
Věra Škraňková           

 
     O většině akcí vyšly v knihovnickém zpravodaji samostatné články. Přesto se však domnívám, 
že bude užitečné ve stručnosti představit aktivity celého roku. Budeme jen rádi, pokud vás některá z 
akcí osloví a stanete se členy regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků. 
Současná členská základna je 76 individuálních členů a 49 členů institucionálních. 
 
      První akcí roku 2006 bylo setkání členů východočeského Klubka v Sukově knihovně nad 
novými knihami pro děti. Představila je pracovnice knihovny Ivana Hutařová a s knihovnicemi 
pobesedoval spisovatel Miroslav Adamec. V únoru se podílely členky regionálního výboru na 
přípravě a průběhu výjezdního zasedání výkonného výboru v Náchodě.  
 
      Regionální výbor se sešel dvakrát (16.2. a 16.11.). Na prvním zasedání RV byla schválena 
výroční zpráva za rok 2005, připraven plán na rok 2006, dále bylo jednáno o přípravě regionální 
valné hromady. Byly předány informace z výjezdního zasedání VV SKIP v Náchodě. 
 
      Po mnoha letech jen ústních příprav sněhové podmínky dovolily uskutečnit lyžařský přechod 
Jestřebích hor. Účast nebyla velká, avšak nálada výborná.  
 
      Regionální valná hromada měla již tradičně dobrou účast (43 členů). Konala se dne 5. dubna v 
rámci veletrhu Odborná kniha v Hradci Králové. Hlavním bodem programu byla přednáška Mgr. 
Zlaty Houškové „Možnosti knihoven při zajišťování celoživotního vzdělávání obyvatelstva“. Byla 
zhodnocena činnost regionálního výboru, odsouhlasena zpráva o hospodaření a připomenuty 
plánované akce roku 2006. 
 
      21. – 22. dubna se uskutečnilo v Chrudimi Setkání s loutkou. Členky Klubka tak měly možnost 
shlédnout divadelní představení, navštívit Muzeum loutkářských kultur a vyzkoušet si vyrobit vlastní 
loutku. Součástí programu byla i návštěva skanzenu na Veselém Kopci. 
 
      Zdařilou akcí byl zájezd, avizovaný jako dobrodružná expedice „Jižní Morava očima 
východočeského knihovníka“. Ve dnech 8. – 10. června jsme navštívili jeskyně, zámek Lednice, 
ochutnali vína v mikulovském sklípku. Ani knihovny nebyly opomenuty. Exkurze v Mikulově a 
přátelská beseda v knihovně BBB v Uherském Hradišti. Turistický přechod Pálavy a návštěva 
muzea v Dolních Věstonicích. Na závěr jsme navštívili i poutní kostel na Velehradě. 
 
      V červnu se hodnotily knihovny obcí zapojených do soutěže Vesnice roku. Za východočeský 
region se práce komise účastnily Věra Škraňková v kraji Královéhradeckém a Jana Kalousková v 
kraji Pardubickém. Prvenství získaly knihovny Záměl – okres Rychnov nad Kněžnou a Býšť – okres 
Pardubice. Ta také získala celostátní titul Knihovna roku. (Vede ji členka regionálního výboru 
Vendulka Valečková.) 
 
      1. – 3. července svolaly chrudimské knihovnice nultý ročník knihovnické dílny Loutkářská 



Chrudim. 
 
      29. srpna hodnotily členky Klubka práce v projektu Kde končí svět s podtitulem Slon a 
mravenec. Soutěže se zúčastnilo 23 knihoven regionu. Součástí byla i výstava výtvarných prací. 
Přehlídka literárně dramatické části projektu proběhne v dubnu příštího roku v Náchodě. 
 
      Pocta Václavu Čtvrtkovi. Pod tímto názvem se konala již pojedenácté knihovnická dílna v Jičíně 
a byla jako vždy spojena s pohádkovým festivalem. Jičínské knihovnice ji pojaly jako vyvrcholení 
oslav Roku Václava Čtvrtka, autora, který proslavil svými pohádkami Jičín a který by se dožil 
pětadevadesáti let. Knihovna přijala právě v době konání dílny jeho jméno. Příjemné bylo i to, že do 
Jičína zavítala, slavnosti a setkání s knihovnicemi se zúčastnila, dcera Václava Čtvrtka, Markéta 
Tengbom s rodinou. Dílny se účastnilo celkem 37 přihlášených kolegyň a průběžně přicházely další 
z okresu Jičín. 
 
      19. září se konalo slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola projektu Kde končí svět – 
netradičně v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Certifikáty a věcné ceny předávala výhercům 
spisovatelka Petra Braunová. Zúčastnilo se 36 dětí a 18 knihovnic. 
 
      22. září se zúčastnila krojovaná regionální delegace happeningu k zahájení Týdne knihoven v 
Praze, kde předala základní kámen k budově nové Národní knihovny. 
 
      Také v letošním roce pokračovala mezinárodní spolupráce. 27. září se zástupci regionu 
zúčastnili v Nové Rudě knihovnické konference, kde referovali o aktivitách knihoven. I v Dolním 
Slezsku se knihovny připojují k naší Noci s Andersenem.  
 
      19. října se předsedkyně regionu zúčastnila besedy s kolegy z ŠVK z Banské Bystrice a 
spisovateli Jánem Fekete a Marcellou Marboe v knihovně v Jaroměři, společně navštívili novou 
Obecní knihovnu ve Velichovkách a Babiččino údolí. 
 
      31. října - 1. listopadu se konal již tradiční celostátní seminář Hudební knihovny v Knihovně 
města Hradec Králové. Hlavní téma bylo muzikoterapie. Účast byla hojná – 64 knihovníků. 
 
      V únoru se sejde regionální výbor, který se bude hlavně zabývat přípravou březnové valné 
hromady a volbami. Celostátní, již 6. valná hromada SKIP se bude konat 20. června v Olomouci. Ve 
dnech 21.-22. června na ni naváže odborná konference „KNIHOVNY :CZ – od internetu ke 
čtenářství“. Veškeré informace a podrobnosti jsou k dispozici na 
http://skip.nkp.cz/Valhro07/index.htm . Jsou plánovány následující tematické bloky: Služby knihoven 
v elektronickém prostředí; Četba, čtenářství, čtenáři; Marketing a public relations v knihovnách. 
Konference a valná hromada je organizována ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci a s 
dalšími olomouckými knihovnami, které pro účastníky připravují bohatý doprovodný program. Pokud 
se chcete zúčastnit, zajistěte si včas registraci. 
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