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Mikrometr, mikroskop, 
mikrofon… mikroregion           

Kateřina Hubertová           
 

     Už od školy jsme si navykli, že začíná-li nějaké slovo mikro-, znamená to dozajista 
něco malého, až nepatrného. Spojíte-li ale mikro se slovem region, o malém významu už 
řeč být nemůže.  
 
      V souvislosti se vznikem zákona o obcích č.128/2000 Sb. mohly začít existovat 
„svazky obcí“, které byly spjaty geograficky, ekonomicky, dopravně či jinak. Větší celky se 
společnými zásadami, prioritami a cíli mají větší šanci na realizaci svých akcí a záměrů, 
které by samostatně nebyly schopny vůbec řešit. V Evropské unii osamocená malá obec 
nemá šanci dosáhnout na zdroje různých strukturálních fondů. Proto je nezbytné, aby se 
obce spojily a projekty připravovaly společně. Proto mikroregiony, proto svazky obcí… 
 
      Pokusila jsem se trochu zmapovat mikroregiony a jejich vztah ke knihovnám na území 
bývalého okresu Hradec Králové, který spadá do našeho metodického působení. Hranice 
mikroregionů se překrývají a nekopírují hranice okresů či krajů. V současné době existuje 
na území Královéhradeckého kraje 43 mikroregionů a z toho 9 více či méně zahrnuje i 
obce okresu Hradec Králové s fungující knihovnou. 
 
      Většina mikroregionů vydala ke své propagaci informační turistické letáčky a většinou 
je právě prostřednictvím knihoven distribuují obyvatelům a návštěvníkům. V těchto 
letácích se většinou na knihovny zapomnělo. 
 
      Většina mikroregionů vydává svůj místní zpravodaj o dění a aktuální situaci v té které 
oblasti. Většinou se nezmiňují o existenci a akcích v místních knihovnách (výjimky ovšem 
existují!). Většinou je i zpravodaj k dispozici v těchto knihovnách.  
 
      Většinou… Informace o konkrétní spolupráci konkrétní knihovny a mikroregionu se 
hledaly už podstatně hůř… Mikroregion - mikrospolupráce…? Ale kdo hledá, najde… 
 
      • Mikroregion Urbanická brázda například podle svého programu průběžně vybavuje 
knihovny počítačovou technikou a programovým vybavením a pomáhá při zřizování 
veřejných internetových stanic. Podílí se na rekonstrukci objektů, ve kterých sídlí i 
knihovny. 
 
      • Pokrytí obcí mikroregionu Černilovsko bezdrátovým internetem již funguje od roku 
2004 (včetně připojení knihoven, ovšem mnohdy na muzejních počítačích). Projekt 
Veřejný internet, tj. vybavení veřejných budov novou moderní výpočetní technikou s 
připojením na internet, by se měl realizovat počátkem roku 2006.  
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      • Pracuje se na realizaci projektu „Bezdrátový internet a návazné služby veřejnosti v 
mikroregionu Nechanicko“, který by do knihoven mikroregionu přinesl kromě vysoce 
kvalitního připojení na internet i PC stanice včetně nábytku.  
 
      • Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou a její informační středisko spolupracuje se 
Svazkem obcí Cidlina při propagaci cyklostezek. 
 
      • Díky mikroregionu Novobydžovsko automatizovala výpůjční protokol Středisková 
knihovna Smidary, které k tomuto kroku chyběl právě poslední modul knihovního 
programu. 
 
      • Svazek obcí mikroregion obcí Památkové zóny 1866 bude v roce 2006 realizovat 
projekt „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“. Jedná se o zřízení 
veřejně přístupného místa internetu a posílení bezdrátového internetu u stanic již 
zřízených. 
 
      • Byla schválena realizace projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
v mikroregionu Třebechovicko“, tj. zavedení širokopásmového internetu v celém Svazku 
obcí mikroregionu Třebechovicko, pokrytí jednotlivých obcí a připojení veřejně přístupných 
míst (obecní úřady, knihovny, školy…) včetně Třebechovic p.O. 
 
      • Mikroregion Hustířanka - v době zjišťování faktů se nepodařilo zjistit žádné 
informace o spolupráci s knihovnami.  
 
      • Mikroregion Smiřicko podle informací z Hradeckých novin z 23.7.2005 teprve vzniká, 
takže možná uvidíme. 
 
      No řekněte, tohle přece zase tak mikro není…  
 
      Spolupráce leckde jistě není zcela dokonalá. Možná je teď ta pravá chvíle 
připomenout knihovny. Mikroregiony sestavují svoje další programy a nějaké zapojení 
knihoven by určitě stálo za to naplánovat… Nemůžeme ale předpokládat, že tohle někdo 
udělá za nás. Iniciativa ze strany knihovny je vždy vhodná a žádoucí. Co třeba začít tím, 
že se my, knihovníci, zasloužíme o to, aby ve svých propagačních materiálech a mapkách 
propříště mikroregiony na knihovny už nikdy nezapomněly? 
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