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Co se událo za dobu mého p ředsednictví v KDK SKIP  08? 
 
Autor: Marta Staníková 
Vyšlo 15.12.2009 v čísle Volná p říloha č. 2, v sekci P řílohy  
 
     V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem jsem pracovala jen 
krátce, když mě členky KDK SKIP zvolily předsedkyní regionálního klubka. 
Pomyslné veslo jsem převzala po Dobroslavě Strnkové, ředitelce knihovny v 
Novém Bydžově. Stalo se tak na jarním setkání klubka ve dvorské knihovně 20. 
dubna 2004.  
 
      Volební období trvá celé tři roky. Není to příliš dlouhá doba. Vždyť to znáte. 
Než se člověk rozkouká… Ale na dlouhé rozkoukávání nebylo právě mnoho času. 
Opět se osvědčilo známé hození do vody a dělej, co umíš. Takže otázka zní: "Co 
se událo za dobu mého předsednictví v KDK SKIP 08?". 
 
      Samozřejmě jsme uspořádali několik setkání v knihovnách regionu. Naše 
"klubkové porady" proběhly v Městské knihovně v Náchodě (14.10.2004, 
25.4.2007), ve Dvoře Králové nad Labem (23.8.2005), na pobočce Nový Hradec 
(8.11.2005), setkání s loutkou se uskutečnilo v Městské knihovně v Chrudimi 
(21.4. - 22.4.2006), a jedno z vyhodnocení projektu "Kde končí svět?" v Krajské 
knihovně v Pardubicích (29.8.2006).  
 
      Proběhlo také mimořádné zasedání klubka, které se uskutečnilo mimo náš 
region. Jedno z takových setkání se událo 12. června 2005 v náchodském 
autobusu na cestě z Provence do Hradce Králové, kde jsme předběžně projednali 
reprezentaci našeho regionu na knihovnickém happeningu v Českém Těšíně.  
 
      Každý rok v měsíci únoru jsme podnikli výpravu do Středočeského kraje, do 
pražské Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Příjemné setkání s Mgr. 
Ivanou Hutařovou vždy vyvrcholilo besedou se spisovatelem píšícím knížky pro 
děti a mládež. 
 
      Z celostátních projektů projevily "děckařky" zájem kromě Noci s Andersenem 
a ankety SUK o nejoblíbenější dětskou knihu roku o celostátní projekt "Kde končí 
svět?". Do 4. ročníku s podtitulem "Díky za pohádku" se přihlásilo 16 knihoven, do 
následujícího ročníku "Slon a mravenec" se však zapojilo už 24 východočeských 
knihoven. Zájmu odpovídalo také vyhodnocení regionálního kola projektu.  
 
      Jistě nezapomenutelné bylo vyhodnocení v Hrochově Týnci, který se stal pro 
87 východočeských dětí a 20 knihovnic jakýmsi pomyslným koncem světa v pátek 
22. dubna 2005. Kromě úžasného programu, přichystaného tehdy ještě týneckou 
knihovnicí Ivetou Novotnou (dnes se již většině lidí z oboru vybaví při vyslovení 
jejího jména chrudimská knihovna), jsme východočeskými řekami pokřtili naši 
"skipáckou" vlajku. Kmotry se stali: humorista Jan Lušovský, ředitelka chrudimské 



Petra Braunová. Zúčastnilo se 36 dětí a 18 knihovnic, které se kromě prohlídky 
zahrady dočkaly také nevšedních zážitků s divokou zvířenou.  
 
      Za dobu mého "předsedničení" obdržely titul rytíř(ka) Řádu krásného slova za 
náš region: Tereza Cahová z Hrochova Týnce, Kateřina Hývlová z Přelouče, 
Hana Plachtová z Náchoda a Adéla Skoupá Z Moravské Třebové. 
 
      Za velmi zdařilé považuji knihovnické zájezdy, které jsme pořádali nejen k 
zahájení Týdne knihoven. 30. září 2005 byl uskutečněn dvoudenní zájezd do 
Českého Těšína, kde jsme jako správní Východočeši zahráli krátké představení 
na motivy Doktorské pohádky Karla Čapka. Druhý, sobotní den, byl doslova 
poznávací. Navštívili jsme kopřivnickou knihovnu, zříceninu hradu Štramberk a 
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