
Regionální funkce knihoven 
Podpůrné služby 
Spolupráce knihoven 
nebo jinak? 

…aneb připravujeme příručku 
pro zřizovatele, starosty, 

zastupitele, knihovny… 



Proč tento materiál? 

• malá informovanost zřizovatelů,  
zastupitelů obcí … 

• chceme mít materiál v ruce  

• chceme, aby ho znali zřizovatelé… 

• mít argumenty a oporu dokumentu 

• … 

 



Podpora? 

• Asociace krajů 

• Ministerstvo kultury České republiky 



Chceme 

• informovat zřizovatele srozumitelnou  
a poutavou formou o této činnosti 

• upozornit na systém služeb, které jsou zdarma 
nabízeny jejich knihovnám 

– a to nejen poradenství, ale také pravidelný přísun 
kvalitní nové literatury 

• ukázat příklady dobré praxe 

• pomocí grafů ukázat zajímavá čísla 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

mil. Kč 127 128 128 132 134 116 115 109 106 
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Vývoj financování v letech 2005 - 2013 

 



Ukázat krásné knihovny 



Pochlubit se úspěchy knihoven 



Osnova 

 

• úvod 

• systém veřejných knihoven 

• regionální funkce 
– cíle, program, metodický pokyn, standard 

• vývoj financování 

• příklady dobré praxe 

• fotografie 

• seznam (adresář) pověřených knihoven  



Malé ukázky… 



Tím chceme říci, že… 

• Díky regionálních funkcím knihoven: 
– máme zmapovány všechny knihovny v České republice, 
– navazujeme sítě vztahů a spolupráce mezi knihovnami, 
– rozšiřujeme svou činnost pro místní komunity, 
– stavíme, rekonstruujeme a vybavujeme knihovny, 
– nasloucháme svým uživatelům, 
– vytváříme služby přístupné sedm dní v týdnu, 24 hodin, 
– vzděláváme se navzájem. 

• Cíle do budoucnosti: 
– plošná automatizace knihoven, 
– webové stránky a online katalogy ve všech knihovnách, 
– důraz na vzdělávání pracovníků knihoven, 
– rozvíjení služeb knihoven v partnerství s komunitou,  
– …. 

 



A také chceme říci, že … 

• knihovna je nejrozšířenější veřejná služba 

• potřebujeme finanční podporu na výkon RF 

• potřebujeme vstřícné politiky, zřizovatele 

• všichni mají ve svém okolí knihovnu, která nabízí 
kvalitní služby, a to ZDARMA 

• a že stále potřebujeme nejen podporu,ale hlavně  
systematické financování,  

• další rozvoj VKIS je závislý na tom, jak se k tomu 
sami postaví  

 



Standard a Regionální funkce 

• jsou (budou) dva zásadní dokumenty,  
které by neměly chybět na stole zřizovatelů,  
v knihovnách, v rukou dobrých metodiků 

• vzájemně se budou podmiňovat 

• budou k sobě patřit jako „dvojčata“ 

• z toho by měla vycházet i grafická úprava 



„Dvojče“ Standardu … 

 

 

 

 

 



Nápady, fotografie, příklady 
apod.  
zašlete nám  

Monika Kratochvílová - krat@mzk.cz  

Vladana Pillerová - vladana.pillerova@nkp.cz  

Marie Šedá – seda@svkos.cz  
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