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Setkání knihovnických seniorů tří krajů

Kateřina Hubertová

V úterý 24. 2. 2015 byla v sále Knihovny města Hradce Králové uspořádána mimořádná akce – setkání 

knihovnických seniorů tří krajů. Proč vlastně tří krajů? To se musíme vrátit trochu do historie. Ustavující sjezd 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP) se konal 7. dubna 1990 v Městské 

knihovně v Praze. Pod jeho vedením vznikaly další, menší regionální spolky a zájmové sekce. Společným cílem 

bylo obnovení statutu dobrovolné zájmové organizace, která by v plném rozsahu navázala na činnost SKIP, 

protiprávně zrušeného v letech 1969-1970, a pokračovala v ní. V roce 1990 SKIP 08 region Východní Čechy 

kopíroval plochu tehdejšího Východočeského kraje. Východočeský kraj byl rozsáhlý a zahrnoval území dnešních 

čtyř krajů. V roce 2015 pokrývá dva kraje a zasahuje do třetího (kraj Pardubický, Královéhradecký a část Kraje 

Vysočina).

Populace stárne a seniorů je stále více. Senioři jsou pro knihovny jednou z preferovaných cílových skupin, jsou 

pravidelní a nejvěrnější návštěvníci knihoven. Chtějí svůj volný čas trávit aktivně, mají chuť se něco dozvědět a 

hledat nové podněty. Proto připravují knihovny pro seniory řadu nových služeb a akcí. A knihovničtí senioři nejsou 

výjimkou.

V roce 25. výročí vzniku nového SKIP jsme si položili otázku - co dělají knihovny pro své vlastní knihovnické 

seniory? Nebylo by hezké uspořádat setkání bývalých skipových kolegů? Myšlenku živila po celý loňský rok 

kolegyně Božena Blažková a realizovat ji začal RV SKIP 08 na podzim 2014. Příprava byla poměrně dlouhá a 

náročná. Bylo nutné oslovit knihovny, které jsou institucionálními členy SKIP, a krajské knihovny s žádostí o 

pomoc při dohledávání bývalých zaměstnanců/knihovníků/skipáků. Neexistuje přehled o knihovnících po odchodu 

do důchodu. Cílem setkání bylo ukázat možnost, jak být dál zapojen do aktivit kolem knihoven, knihovníků a 

kultury i po odchodu ze zaměstnání. Knihovníci totiž duší knihovníky zůstávají.

Na setkání dorazilo 45 účastníků a dalších 15 se omluvilo pro nemoc. Na programu byly aktivity SKIPu 

celostátního i východních Čech, aktivity pro knihovnické seniory a vize toho, jak by mohl vypadat regionální klub 

seniorů-knihovníků. Milými hosty byly i kolegyně ze Semil (dříve Východočeský kraj, nyní Liberecký), které s 

sebou přivezly alba s fotografiemi ze společných akcí.

Akce SKIP 08 pro seniory v roce 2015

• 24. 2. 2015 - Setkání bývalých knihovníků tří krajů (Knihovna města Hradce Králové)

• 2. 4. 2015 - Setkání bývalých profesionálních knihovnic z Jičínska (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně)

• 16. 4. 2015 - Literární vycházka po Hradci Králové (provázel Mgr. Jan Pěta)

• září - Podzimní cestovatelské setkání (s cestovateli manželi Čejkovými)

• listopad - Společné posezení s bábovkou a štrúdlem „Čteme pro sebe i pro druhé“

Termíny podzimních akcí budou včas zveřejněny a naleznete je i na webu SKIP 08.

Zároveň by měl SKIP 08 velký zájem o jakékoliv materiály vztahující se k historii regionální organizace SKIP 

(fotografie, pozvánky, plakáty apod.), které by mohl použít ke kompletaci historie SKIP Východní Čechy. Nemusí 

se jednat o originály, ale dostačující jsou i materiály v naskenované podobě. Patronkou a hlavou východočeských 

knihovnických seniorů je „naše paní Božena“ Blažková. :-) Pokud se chcete zapojit, máte nápad, vzpomínku… 

prosím, napište!  Kontakt: b.blaza@seznam.cz . Jste vítáni!



Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Web SKIP 08: http://skip.knihovnahk.cz/
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