Tisková zpráva
Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova
Ve středu 26. října 2011 proběhlo ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové Setkání
knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova. Celá akce se uskutečnila pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a s podporou města Hradec Králové.
Sponzorem byla Veolie, a. s.
Milou tradicí se již stalo udílení titulů Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého
kraje. Za letošní rok si toto ocenění převzali: PhDr. Eva Čečková působící v Hradci Králové,
Hana Drašnarová z Místní knihovny Sedloňov, Radmila Kozáková z Obecní knihovny
Hořiněves, Ivana Kubečková z Obecní knihovny Radvanice, manželský pár Šárka a Otakar
Pokorných z Knihovny Police nad Metují, přesněji z její pobočky Pěkov, a Oldřich
Suchoradský z Městské knihovny Kopidlno – pobočka Mlýnec.
Všichni knihovníci obdrželi z rukou PhDr. Pavla Mertlíka, vedoucího oddělení kultury
a památkové péče Krajského úřadu, Mgr. Evy Svobodové, ředitelky Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové, a v neposlední řadě z rukou Bc. Kateřiny Hubertové,
předsedkyně regionálního výboru SKIP, obraz, který jim věnoval Krajský úřad Hradec
Králové, květinu věnovanou regionálním výborem Svazu knihovníků a informačních
pracovníků – region Východní Čechy a diplom a tašku s propagačními materiály Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové.
Na slavnostním předávání byla paní Alenou Erbanovou (Místní knihovna Miletín) zastoupena
i Knihovna roku 2011 Královéhradeckého kraje.
Během večera byla také pokřtěna publikace Knihovny v proudu času, kterou za autorský
kolektiv představila Eva Semrádová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Slavnostního křtu publikace se ujala Mgr. Ladislava Zemánková z Knihovnického institutu
NK ČR a Bc. Jaroslava Vydarená z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Další část programu tvořilo slavnostní zakončení Škrabodílen čili soutěžní Škrabákovy
dílny tvůrčího psaní. Lektory jednotlivých sekcí byli Zuzana Hloušková, Tomáš Koloc,
Lukáš Vaníček.
Spolek přátel krásného slova představil úspěšné absolventy letošních Škrabodílen. Tyto
literární dílny navazují na deset úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého
Škrabáka. Škrabodílny v sobě spojují jednak prvek soutěživosti a výběru, jednak prvek
podpory a rozvoje kvality literární práce mladých talentů. Škrabodílen se mohl zúčastnit
každý začínající autor ve věku od 15 do 25 let z Hradce Králové a přilehlých regionů. Do
prvního ročníku Škrabodílen bylo přijato 28 autorů ve třech žánrových sekcích. Po tříměsíční
práci nakonec úspěšně absolvovalo 12 autorů a svoje uznání jim přijel vyjádřit předseda
českého PEN klubu Jiří Dědeček. Většina úspěšných textů vzešlých ze Škrabodílen byla
uveřejněna v družstevním čtrnáctideníku Kulturní noviny (založen v listopadu 2009
Erazimem Kohákem, Jaroslavem a Janem Šabatovými, Evou Kantůrkovou, Táňou
Fischerovou a Ivanem Hoffmanem), který byl zároveň hlavním mediálním partnerem. Ostatní
texty se objeví např. v časopise Škrabopis, queerrevue Ředkvičky, časopise ČD pro vás
a internetovém časopise TopZine.

