Tisková zpráva: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2018
Záštitu nad akcí převzal PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého
kraje.
Dne 10. října v 17.00 se konalo v konferenčním sále Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiří Štěpána, Ph.D., náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
Mgr. Martiny Berdychové, primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka
Finka a dalších významných hostů již 10. celokrajské setkání knihovníků, v rámci
kterého byli oceněni úspěšní knihovníci roku 2018.
Po zahájení byli účastníci seznámeni s výsledky krajského kola soutěže
Vesnice roku. Do 24. ročníku soutěže Vesnice roku 2018
se v Královéhradeckém kraji přihlásilo celkem 16 obcí. V letošním roce získala
Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační
služby Místní knihovna ve Vidochově, kde působí jako knihovnice paní Věra
Poláková.
Večer pokračoval vyhlášením knihovnice/knihovníka malé veřejné
knihovny a veřejné knihovny.
V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují
pověřené knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii
knihovnice/knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna,
případně jiná knihovna kraje nebo regionální výbor SKIP. O přidělení čestného
titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny
a regionálního výboru SKIP.
V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny ocenění získaly:






paní Ludmila Košťálová z Místní knihovny Dlouhé Dvory,
RNDr. Věra Černá z Místní knihovny Brada-Rybníček,
Ing. Dana Malá z Místní knihovny Prachov,
paní Milena Archlebová z Obecní knihovny Bohuslavice nad Metují,
paní Irena Šklíbová z Městské knihovny Solnice
a
 paní Eva Fejtová z Obecní knihovny Dolní Kalná.

V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:
 paní Stanislava Benešová z Městské knihovny Nová Paka
a
 paní Věra Bouzková z Městské knihovny Týniště nad Orlicí.

Po udělení titulů knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku
2018 následovalo představení Divadla Jesličky Josefa Tejkla Volání jara a mládí
v prvotřídní restauraci, která je dramatizací na motivy dvou povídek Vlastním
přičiněním a Volání jara známého kanadského humoristy Stephena Leacocka.
Součástí večera byla jako každý rok malá výstava, mapující tentokrát
desetileté působení SVK HK v nové budově s názvem X let v novém X v předsálí
konferenčního sálu.
O hudební doprovod se postarala Veronika Hložková, která hrou
na violoncello prokládala celý večer. Zazněly skladby Filmová, Salsa, Heaven
and Sea a Bázlivá (zhudebněný text Josefa Kainara).
Akce se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Dne 11. 10. 2018

Info: Mgr. Andrea Součková, andrea.souckova@svkhk.cz
Bc. Vladimíra Buchtová, vladimira.buchtova@svkhk.cz

