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Regionální výbor SKIP a jeho akce

Božena Blažková

            O akcích regionálního výboru SKIP pravidelně v našem zpravodaji informujeme, a tak mi dovolte jen stručné shrnutí 

loňského roku. Regionální valná hromada se konala v nově zrekonstruované knihovně v Novém Městě nad Metují a byla 

doplněna tématem Šumné knihovny (rekonstruované knihovny regionu v posledních pěti letech) a exkurzí po knihovně. V 

Městské knihovně Litomyšl byl slavnostně vyhlášen Čtenář roku východních Čech. Stal se jím pan Milan Bukovský, čtenář 

Krajské knihovny v Pardubicích. V květnu se uskutečnilo cyklistické literární putování Českým rájem spojené s klasickou 

víkendovkou s přespáním v Hrdoňovicích. O měsíc později se konala oblíbená expedice za hranice všedních dnů – cílem 

autobusového zájezdu byla opět Francie, kde měli účastníci možnost seznámit se s novým regionem, a to s Burgundskem. Na 

podzim se uskutečnilo již tradiční setkání seniorů Jičínska.

            SKIP byl spolupořadatelem i některých větších knihovnických akcí, které se v kraji konaly -

pracovní seminář Setkání hudebních knihoven, nultý ročník soutěžní celostátní přehlídky knihovnických pořadů OKNA (O 

KNihovnických Aktivitách) v Jičíně, Setkání knihovníků a přátel krásného slova a udělování titulu Knihovník/knihovnice 

Královéhradeckého kraje, konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Věra Škraňková z MěK Náchod se opět 

zúčastnila práce v krajské hodnotící komisi Vesnice roku, kde měla na starosti hodnocení knihoven. V kraji vyhodnocená 

Místní knihovna v Miletíně získala i čestné uznání v celostátní soutěži Knihovna roku.

Východočeské klubko KDK SKIP patří celostátně k nejaktivnějším. Finálového soustředění projektu My všichni jsme 

Východočeši se v Rokytnici v Orlických horách účastnili zástupci 24 knihoven. V Chrudimi proběhl již 5. ročník knihovnické 

dílny Setkání s loutkou. Pod názvem Lidové písně a loutky proběhl v Chrudimi v rámci tradičního festivalu amatérského 

loutkářství Loutkářská Chrudim. Účastníci se učili, jak vytvořit loutková divadelní představení od textu po samotné loutky.

            Po podzimním setkání členů klubka následoval víkendový seminář Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Samotné jednání 

přineslo velkou změnu – dosavadní předsedkyně Iveta Novotná z Chrudimi požádala z časových důvodů o možnost předat 

pomyslné žezlo „šéfové“ klubka někomu dalšímu. Na její místo byla všemi přítomnými zvolena Bc. Markéta Poživilová z 

Knihovny města Hradce Králové, která je od letošního roku i novou členkou redakční rady našeho zpravodaje.

            Letošní plán práce klubka uvedla nová předsedkyně následovně:

Milé kolegyně „děckařky“, 

nit našeho regionálního klubka se z Chrudimi převinula zpět do Hradce Králové. V praxi to znamená, že se naše dosavadní 

báječná předsedkyně Iveta Novotná rozhodla pro tuto chvíli skončit s jeho pletením a tu dlouhou, skvěle rozpletenou šálu 

svěřila mým pletacím jehlicím. Musím ji opravdu pochválit, protože její kus upletené šály hýří veselými, optimistickými barvami, 

vzory jsou plastické a dokonalé. Bude těžké navázat a pokračovat stejně pěkně dál. Nicméně mi slíbila pomoci radou a 

skutkem a musím říct, že své slovo drží. Proto jsme pro vás i na letošní jaro připravily několik překvapení. Vezměte si tedy své 

diáře a pište si, prosím.

            Více informací o činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků získáte na webových stránkách: 

http://skip.knihovnahk.cz (vše o akcích v regionu), http://www.skipcr.cz/ (vše o celostátních akcích a aktivitách) a 

http://www.kdk.munovapaka.cz/ (vše o Klubu dětských knihoven SKIP). O akcích v našem regionu budeme i nadále pravidelně 

informovat.
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