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Spolupráce KK a krajského úřadu I.

Koncepční -
 Příprava koncepce systému veřejných knihoven 

a koncepce výkonu regionálních funkcí
 Spolupráce  při vytváření koncepce kultury (Odbor 

kultury 
 Připomínkování koncepce informatizace kraje 

(Odbor informatiky – budování sítě CESNET)



Topologie připravované sítě CESNET



Spolupráce KK a krajského úřadu II.
Připomínkování grantových programů -
 Odbor kultury

 Edice Vysočiny
 Odbor školství

 Škola a knihovna - centra vzdělávání
 Připomínkování grantových schémat ve SROPu – 

priorita 3. Podpora sociální integrace v regionech
 Odbor informatiky

 Popularizace informačních technologií
 Webové stránky měst a obcí



Edice Vysočiny
Cíl programu:
Vytvořit podmínky pro podporu ediční, publikační a propagační činnosti 

ve vazbě na péči o nehmotné kulturní dědictví, o identitu a paměť 
občanského společenství připomenutím významných osobností, událostí, 
kulturního a přírodního bohatství a historie kraje v regionálním 
i v evropském kontextu dějinného vývoje, na přírodu a krajinu Vysočiny.

 Popis a rozsah programu:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl kraje na 

spolufinancování edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy o 
významných osobnostech, historických událostech, kulturním a přírodním 
dědictví kraje Vysočina zaměřených na popularizaci a širší poznání 
regionálních kulturních tradic. 

 Příjemci podpory:
Města, obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí 
Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou
Neziskové organizace /občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti/
Podnikatelské subjekty /právnické nebo fyzické osoby/
Občané /nepodnikající fyzické osoby/

 



Škola a knihovny – centra 
vzdělávání

Cíl programu:
Cílem programu je otevřít školy a knihovny pro vzdělávací a zájmové potřeby 

obyvatel obcí a mikroregionů a více využít pro tyto účely lidský a materiální 
potenciál vzdělávacích zařízení. V obecnější úrovni program podporuje 
úlohu škol, školských zařízení a knihoven jako přirozených center 
společenského života obcí a mikroregionů. Program rovněž podporuje vznik 
a činnost „komunitních škol“ a knihoven jako komunitních center.

Otevření škol a knihoven nejen přibližuje vzdělávací a zájmové aktivity 
dospělým, ale může příznivě ovlivnit veřejné mínění ve vztahu k významu 
vzdělávání i vzdělávacích institucí. Program tím naplňuje dílčí i hlavní cíle 
Programu rozvoje kraje Vysočina.

Příjemci podpory:
Školy a školská zařízení se sídlem na území kraje Vysočina
Veřejné knihovny se sídlem na území kraje Vysočina
Obce na území kraje Vysočina



KK a muzea
- muzea zřizovaná krajem (dříve okresní) jsou přirozeným partnerem KK

Digitalizace starých tisků 
 Muzeum Vysočiny Třebíč – Bible Kralická 

(do úvahy připadá též digitalizace periodik vydávaných Karlem 
Havlíčkem Borovským s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě a digitalizace historického fondu hudebnin s Muzeem 
Vysočiny Pelhřimov)

Pomoc při automatizaci
Spolupráce při ediční činnosti



KK a školy I.

VŠ
 Spolupráce při akvizici knihovního fondu 

(deponování knih ve VŠ knihovnách, koordinace při 
nákupu knihovního fondu)

 Spolupráce při pořádání kulturních akcí
 Stáže a praxe studentů v KK
 Spolupráce při vypracovávání (zadávání) 

závěrečných studentských prací



KK a školy II.

SŠ a VOŠ
 Spolupráce při akvizici odborné literatury
 Spolupráce s grafickými školami (SUGŠ a 

VOŠG v Jihlavě)
 Metodická pomoc (např. vzdělávací kurzy 

pro školní knihovníky, pomoc při 
automatizaci)
(metodická pomoc se vztahuje i na knihovny na ZŠ) 



KK a další subjekty

Knihovna by měla pořádat akce většího 
rozsahu (nejlépe v rámci nějakého cyklu), 
které jsou zároveň i možností kvalitního PR

Např. představování jednotlivých států EU 
 obnáší spolupráci s mnoha subjekty – školy, filmové kluby, 

restaurace, významné osobnosti apod.
 spolupráce přímo s velvyslanectvími
 v rámci projektu 1000 dnů pro Evropu již v KKV proběhlo s 

velkým ohlasem devět “Dnů“ (poslední byly Dny Portugalska, 
chystají se Dny Španělska)



KK a neziskové organizace  
KK a osobnosti v regionu

Neziskové organizace
 poskytnutí prostor
 organizování vzájemných setkávání
 semináře

Osobnosti
 PhDr. Markéta Hejkalová (příprava doprovodných 

kulturních akcí v rámci Podzimních knižních trhů)
 Výrazné osobnosti města z různých oblastí 

(lékaři, učitelé, novináři, pracovníci muzea – lektoři 
nepočítačových oborů Univerzity volného času při KKV)



Závěr

Možnosti KK při budování systému 
veřejných knihoven
Komunitní role knihoven


