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Zpráva o činnosti regionálního 
výboru SKIP           

Věra Škraňková           
 

     Regionální výbor se sešel v uplynulém roce celkem třikrát. Na prvním zasedání byla schválena 
výroční zpráva za rok 2004, připraven plán na rok 2005 a projednána příprava regionální valné 
hromady. Byly předány informace z výjezdního zasedání VV SKIP ve Vyškově.  
 
      Dubnové regionální valné hromady v České Skalici se zúčastnilo 33 členů. O akci jsme 
podrobně informovali v našem časopise (viz http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0560.pdf ), kde byla též 
zveřejněna přednáška knihovníka Muzea Boženy Němcové Mgr. Jana Harvilka (viz 
http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0571.pdf ).Přítomné oslovil i organizátor Akademických týdnů v 
Novém Městě nad Metují a nabídl knihovnám CD s přednáškami uplynulých ročníků. 
 
      V květnu zorganizovala Městská knihovna Slavoj a regionální Klubko dětských knihoven 
seminář Možnosti knihoven při nápravě poruch učení. Při této příležitosti byli pozváni na 
víkendovou akci i členové SKIP. Ti, kteří toho využili, měli kromě bohatého programu semináře 
možnost prohlédnout si v nočních hodinách kobku kostela, ve které byl nalezen Rukopis 
královédvorský, i malé muzeum v kostelní věži. 
 
      Akcí náročnou na organizaci byl zájezd „Literární Provence“, který připravil regionální výbor pro 
své členy. Zúčastnilo se 23 členů z regionu a 20 dalších z celé republiky. Informace ze zájezdu byly 
publikovány ve třetím čísle Bulletinu SKIP (http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_316.htm#ti ) 
 
      a zpravodaje U nás (http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0577.pdf ). S průběhem tohoto velice 
zdařilého zájezdu byl podrobně seznámen i frankofonní klub SKIP. 
 
      V červnu se hodnotily knihovny obcí zapojených do soutěže Vesnice roku. Za východočeský 
region se práce komise účastnila Jana Kalousková v kraji Pardubickém a Věra Škraňková v kraji 
Královéhradeckém. Prvenství získaly knihovny Vítějeves – okres Svitavy a Žernov - okres Náchod. 
 
      V září se konala v Jičíně - městě pohádek již desátá tvůrčí dílna KDK pod názvem „Z babiččina 
kapsáře“. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz . O celé 
akci opět http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=615 . 
 
      Týden knihoven zahájili i Východočeši na knihovnickém happeningu v Českém Těšíně. Na 
Velké večerníčkové „šou“ ztvárnili úryvek z Velké doktorské pohádky Karla Čapka. Tentokrát jeli na 
happening autobusem, společně s kolegy z Liberecka a navštívili ještě Kopřivnici – městskou 
knihovnu - a nově otevřené Muzeum Emila Zátopka, Štramberk a Rožnov pod Radhoštěm. O této, 
jakož i o dalších akcích Týdne knihoven referoval zpravodaj U nás č.4 
(http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=611 , http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=613 ). 
 
      Podzimní zasedání regionálního výboru se konalo v Krajské knihovně v Pardubicích. Po 
zhodnocení činnosti a po zamyšlení se nad aktivitami v příštím roce si členové výboru prohlédli 
novou přístavbu knihovny. 
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      Pokračovala mezinárodní spolupráce. V květnu se zástupci regionu zúčastnili ve Valbřichu 
semináře k regionální bibliografii. Referát o regionální bibliografii v Hradci Králové přednesl Jan 
Pěta. V září se konala mezinárodní konference knihovníků Přátelé na obou stranách hranice ve 
městě Dzierżoniów. O zkušenostech z práce s dětmi a mládeží a o aktivitách SKIP v této oblasti 
referovala Věra Škraňková, o elektronických službách v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí Jana 
Kalousková. Spoluorganizátorem akce byla Městská knihovna v Lanškrouně, partnerské město. 
Ředitelka knihovny Linda Matlasová hovořila o způsobech jak zvýšit zájem dětí o knihovnu. Také 
připomněla Noc s Andersenem, Týden knihoven, Provázkiádu, pasování dětských čtenářů a další 
akce. 
 
      Ve dnech 18. – 20. října se předsedkyně regionu zúčastnila cesty zástupců východočeských 
knihoven do Banské Bystrice, Zvolena a Martina. Vřelé přijetí slovenskými kolegy dalo příslib 
dalšího setkávání. Viz podrobný článek Evy Svobodové Říjen - Měsíc české a slovenské kulturní 
vzájemnosti v tomto čísle. 
 
      Východočeské Klubko dětských knihoven je velice aktivní. V únoru se členky sešly nad 
dětskými knihami v Sukově knihovně s Ivanou Hutařovou a spisovatelkou Ivonou Březinovou. Noci 
s Andersenem se zúčastnilo 300 dětí a 80 dospělých.  
 
      V dubnu bylo vyhodnocení regionálního kola Kde končí svět – Díky za pohádku. Knihovnice i 
děti se sešly v Hrochově Týnci a připravily bohatý program. Součástí bylo i pokřtění klubkové vlajky. 
Více viz http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0553.pdf . 
 
      Na setkání ve Dvoře Králové nad Labem 23. 8. se domlouvala spolupráce s Libereckým krajem, 
rozdělovaly se role na happening a připravovaly další akce pro děti pod názvem „Klíčování“. 
 
      Podzimní setkání členek Klubka se konalo 8.11. v pobočce Nový Hradec Knihovny města 
Hradec Králové. Vymyslely výrobu klubových triček, zhodnotily činnost v roce 2005 a zamýšlely se 
nad programem roku příštího.  
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