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Valná hromada? A co jako? 

Kateřina Hubertová

Takové malé povídání o tom, co se taky děje na regionální valné hromadě. Že to není jen o stanovách a členských 

příspěvcích, že je to hodně o setkávání a komunikování, o sdílení všeho, o zvídavosti a nových pohledech.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, region Východní Čechy (SKIP 08) pořádá svou valnou hromadu 

každý rok zhruba v půlce března. I letos tomu bylo tak. Individuální členové SKIP i zástupci kolektivních členů se 

sešli v úterý 14. března 2017 v sále Knihovny města Hradce Králové, aby spolu probrali a zhodnotili záležitosti jak 

spolkové, tak odborné knihovnické a s knihovnami související. V dopoledním programovém bloku se tradičně 

zhodnotil rok minulý a probraly se aktivity roku stávajícího. Na odpoledne byly naplánovány odborné přednášky.

Členská základna SKIP Východní Čechy momentálně čítá 94 individuálních členů a 83 kolektivních členů.

Již tradičním bodem programu východočeské valné hromady se stalo regionální vyhodnocování celorepublikové 

akce Čtenář roku. SKIP ČR začal v roce 2011 tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu 

propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je 

vyhlásily jako „čtenáře roku“.[1] Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, 

kteří služby knihoven nejvíce využívají. Knihovny nominují své nej… čtenáře, vyhodnocení je dvoukolové: nejprve 

se vybere vítěz regionální a ze všech regionálních vítězů pak jeden celostátní. Vyhlášení celostátního vítěze je 

spojené s předáváním cen Magnesia Litera.[2] A kdože byl tím hledaným čtenářem roku 2017? Čtenářská 

babička!

Základním kritériem pro výběr letošního čtenáře roku byl počet výpůjček konkrétního čtenáře/uživatele za uplynulý 

rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Každá přihlášená knihovna si vedle tohoto základního kritéria mohla 

zvolit podle potřeby ještě další hlediska pro výběr své čtenářské babičky roku. Všechny krajské vítězky získaly 

ceny od partnerů soutěže – společenskou hru (Česko pro pamětníky) firmy Albi,[3] předplatné časopisu Revue 

50+[4] a od SKIP 08 poukázky na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger. Protože sponzoři věnovali ceny pro 

každého zástupce kraje, stalo se, že v regionu SKIP 08, který zastupuje kraje dva, a dokonce kousek třetího, 

mohly být oceněny babičky-čtenářky hned dvě. A to za kraj Královéhradecký paní Stanislava Berná, nominovaná 

Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně. A za kraj Pardubický paní Anna Kroulíková, nominovaná Městskou knihovnou 

Litomyšl. Gratulujeme!

Prostor dostaly i odborné přednášky. O Wikipedii a možnostech spolupráce knihoven hovořil Vojtěch Veselý,[5] 

člen sdružení Wikimedia Česká republika.[6] Mnohojazyčnou webovou encyklopedii účastníkům představil jako 

partnera se stejnými uživateli a stejnými cíli. Wikipedie i knihovny poskytují veřejnou službu a informace pro 

všechny bez bariér. Kdo by se o tématu chtěl dozvědět více, může vyhledat články například v časopise Čtenář.[7] 

(Do vyhledávacího pole zadejte jednoduše Wikipedie.)

Tématem další a neméně zajímavé přednášky byla Paměť národa. O projektu přednášela Mgr. Magdaléna 

Benešová z organizace Post Bellum, která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků. Ostatně i knihovny jsou 

partnery této organizace. Pozn. red.: Bližší informace o projektu naleznete v rubrice Zaujalo nás tohoto čísla 

zpravodaje. 

Poslední přednáška byla o tom, jaké akce a aktivity se dějí v knihovnách. Z jak různých a netypických oborů si lze 

pozvat lektora. Účastníci setkání si mohli odnést materiály s kontakty na nejen regionální přednášející, které na 

doporučení knihovníků sesbírala ředitelka Městské knihovny v Litomyšli Mgr. Jana Kroulíková.

Prezentace z akce najdete na webu SKIP 08 (http://skip.knihovnahk.cz/) a na webu Knihovny města Hradce 

Králové v oddíle Pro knihovníky v sekci Materiály k využití (http://www.knihovnahk.cz/pro-



knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti).

Jsem předsedkyně SKIP 08 Východní Čechy a jsem přesvědčená o tom, že program akcí, který pro všechny 

zájemce každým rokem připravujeme a pečlivě chystáme, je dobrý. Je hodně dobrý – zajímavý, rozmanitý a 

využitelný nejen ve vašich knihovnách. Je prostě využitelný v životě. Zvažte, jestli se taky nestát skipákem. Pro 

začátek zkuste přijít na některou akci nezávazně, jen tak. Určitě vás nevyhodíme.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

[1] Více se o jednotlivých ročnících (v letech 2011-2016) dozvíte na: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-

pdf_archiv/20160227.pdf.

[2] http://www.magnesia-litera.cz

[3] http://www.albi.cz

[4] http://www.seniorrevue.cz/

[5] https://www.wikimedia.cz/web/U%C5%BEivatel:Vojt%C4%9Bch_Vesel%C3%BD

[6] https://www.wikimedia.cz/web/Hlavn%C3%AD_strana 

[7] http://ctenar.svkkl.cz/
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