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Valná zvaná chřipková – malé povídání o VH SKIP 08 Východní 
Čechy 2018

Kateřina Hubertová

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

rok zhruba v půlce března. Členové SKIP individuální i zástupci členů kolektivních se sešli v úterý 13. března 2018 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 odpolední blok byla naplánována odborná přednáška.

Při sestavování programu nebylo přihlédnuto k tomu, že termín valné hromady se shodoval s termínem gradace 

chřipkové epidemie, která v té době zasáhla celou republiku. Počet registrovaných členů, kteří chtěli na valnou hromadu 

dorazit, nejprve značně narostl nad obvyklý průměr. Následně se vytrvale a dramaticky snižoval podle toho, jak probíhal 

boj s virózou v jednotlivých knihovnách. Ve finální fázi se počet opět začal lehce navyšovat, což organizátory udržovalo 

v trvalém napětí, kolik účastníků nakonec dorazí. V samotném závěru očekávání navíc odpadla i lektorka odpolední 

odborné přednášky a necelý týden před akcí byli organizátoři postaveni před nelehký úkol, a to najít náhradního lektora, 

který by odpřednášel téma předem avizované. Tématem měla být „První republika a první knihovnický zákon“.

Odpoledního bloku se nakonec ujala Mgr. Šimona Šimonová z Knihovny města Hradce Králové. Její pořad „1. republika 

- národ v čase“ velmi zajímavě mapoval historii českých zemí a Slovenska, okolnosti vzniku republiky a společensko-

politické poměry i proměny doby. Přednáška byla doplněna dobovými materiály, fotografiemi i zvukovými dokumenty. 

Na účastnících akce byl vidět zájem a zaujetí tématem.

Díky všem, kteří se na přípravě valné hromady podíleli, vše se zvládlo. Chřipce navzdory.

Informace o Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR naleznete na http://www.skipcr.cz/ , o regionální 

organizaci pak na http://skip.knihovnahk.cz/ .
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