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Seminář Knihovny a strukturální 
fondy II ve Vsetíně           

Alena Součková           
 

     Seminář se uskutečnil koncem dubna 2007 v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně a 
zúčastněné měl seznámit s novými možnostmi využívání finančních prostředků Evropské unie. 
Odborný program třídenního jednání si s velkým zájmem vyslechli i kolegové ze slovenských 
knihoven. Prezentace jednotlivých příspěvků jsou dostupné na 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/03_OVAkce/02_pripravovane.htm , 
 
      ale přesto se chci dotknout několika stěžejních bodů. 
 
      První den, zaměřený na seznámení s programy plánovacího období 2007-2013, zahájil 
příspěvek PhDr. V. Richtera z Národní knihovny. Zaměřil se na priority budoucího vývoje knihoven - 
kromě klasických knihovnických služeb se knihovny stávají místy vzdělávání, setkávání, 
zpřístupňování informačních zdrojů, komunitními centry… Že je to možné, jsme se mohli přesvědčit 
přímo v hostitelské knihovně. 
 
      Poté byl v příspěvcích zástupců ministerstev podán přehled připravených programů. Každým 
rokem bude k dispozici 100 miliard Kč a Evropská unie nabízí až 85 % financování. První výzvy se 
předpokládají ve druhé polovině roku 2007. Bližší informace, podmínky a formuláře najdete na 
http://www.strukturalni-fondy.cz  
 
      Programy jsou rozčleněny do tří hlavních skupin: 
 
      Konvergence (Evropský sociální fond, ESF) - pro celostátní projekty a projekty zajišťující 
evropskou integraci. Jsou v kompetenci příslušných ministerstev a zaměřují se na životní prostředí, 
infrastrukturu, lidské zdroje a dopravu. Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na rozvoj 
informační společnosti a veřejné správy, služby v oblasti sociální integrace, veřejného zdraví, 
zaměstnanosti, bezpečnosti, prevence a řešení rizik, národní podporu rozvoje cestovního ruchu a 
zlepšení prostředí pro bydlení. Oblast kultury s programem Národní podpory využití potenciálu 
kulturního dědictví - bude prioritně zaměřena na obnovu kulturních památek zařazených do 
UNESCO.  
 
      Regionální operační programy (ROP) - projekty zaměřené na regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost podle konkrétních požadavků regionů soudružnosti NUTS 2 (celkem 7 krajů mimo 
Prahu - Královéhradecký kraj společně s kraji Libereckým a Pardubickým tvoří kraj Severovýchod). 
Kromě modernizace technické infrastruktury a rozvoje malých a středních podniků se počítá s 
projekty k modernizaci a zlepšení podmínek pro obyvatele měst a venkova, pro zvýšení podílu 
cestovního ruchu a pracovních příležitostí. 
 
      Evropská teritoriální spolupráce - projekty zaměřené na příhraniční spolupráci. 
 
      Předpokládají se investiční (tvrdé) i neinvestiční (měkké) projekty i neinvestiční grantová 
schémata (vypisuje příslušný kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí pro další vzdělávání a podporu zaměstnanosti). 



 
      Situaci ve Slovenské republice zmapoval zástupce slovenského Ministerstva kultury. Tam  
 
      postupovali opačným směrem - ministerstvo vyvinulo vlastní iniciativu pro přípravu specifických 
programů pro kulturu, zvláště pro nové informační technologie a digitalizaci (operační program 
Informační společnost) a pro posílení kulturního potenciálu regionu v budování fondu knihoven a 
rozvoj turismu (Regionální informační program). 
 
      Možnosti zapojení knihoven do evropských vzdělávacích programů přiblížil příspěvek z Národní 
agentury pro evropské vzdělávací programy - NAEP - blíže na http://www.naep.cz  
 
      Vzdělávací programy jsou rozpracovány podle kategorií účastníků vzdělávání - program 
Gruntvig zahrnuje všeobecné celoživotní vzdělávání dospělých. Umožňuje výjezdy osob do 
zahraničí pro sebevzdělávání a profesní rozvoj a výměnu zkušeností s partnerskými institucemi 
(předpokladem je účast nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí po dobu 2 let). Rok 2008 je vyhlášen 
jako Rok interkulturního dialogu. Knihovny se mohou také podílet jako partneři při realizaci 
vzdělávacích programů. 
 
      Po prohlídce prostor hostitelské Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně (podrobnější článek 
přineseme v některém z dalších čísel zpravodaje) následoval blok prezentací úspěšných projektů 
podávaných knihovnami. 
 
      Ředitelka vsetínské knihovny charakterizovala Masarykovu veřejnou knihovnu jako komunitní 
knihovnu v nové realitě, jako otevřenou knihovnu, která vítá každého i svým příznivým prostředím. 
Více na http://www.mvk.cz . O realizaci projektu spojeného s rekonstrukcí budovy a problematice 
rotace schodů hovořila zástupkyně Městského úřadu ve Vsetíně. Spolupráci se vsetínskou 
knihovnou se věnovaly příspěvky zástupců Úřadu práce, Mateřského centra Sluníčko, Základní 
školy Integra a Společnosti pro komunitní práci. 
 
      Velkou pozornost vzbudil příspěvek ředitelky Městské knihovny ve Svitavách, Mgr. Milady 
Vackové, s názvem Projekt Fabrika. Přestavbou původní tovární haly v centru města vznikne 
multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum, jehož součástí bude i městská knihovna. 
Vzhledem k tomu, že objekt bude otevřen již na jaře příštího roku, přineseme článek s poznatky o 
fungování knihovny v nových podmínkách. 
 
      Řadu poznatků a zkušeností s přípravou a realizací projektů přinesly i příspěvky z Knihovny 
Kroměřížska, Krajské knihovny v Karlových Varech i slovenských kolegyň z Malokarpatské knižnice 
v Pezinku (modernizace knihovnicko-informačních služeb) a Veřejné knihovny Jana Bocatia z Košic 
(veřejně přístupné body internetu v košickém kraji). 
 
      Některé projekty podávané knihovnami uspěly až v dalších kolech. O to, že je třeba být 
připraven a dokázat se prosadit, se podělily ředitelky a pracovnice Regionální knihovny v Karviné 
 
      (veřejný přístup k internetu) a Mahenovy knihovny v Brně (s internetem do světa - svět v nás a 
projekt 3 IN = INformace, INtegrace, INternet, výstavba IN centra v centru Brna). 
 
      Poslední jednací den zazněl přehledný příspěvek k Regionálním operačním programům 
projektového období 2007-2013 včetně návodu, co mám dělat, když mám nápad a uvažuji o 
přípravě projektu. 
 
      Před ukončením semináře, který byl hodnocen jako přínosný, se závěry a náměty projednávaly 
v panelové diskusi. A co zde zaznělo? 
 
- Funkce projektového manažera v krajské knihovně (zkušenosti mají v Karlových Varech) se jeví 
jako výhodná, hlavně pro monitorování možností, 
 
- v každém regionu působí euromanažer, který koordinuje a konzultuje připravované projekty, 
 



- využívat možnosti, které vyhlašované programy nabízejí, 
 
- účastnit se jako partner projektu (např. v cestovním ruchu, vzdělávání, sociální sféře), 
 
- zajímat se o prosazení v rámci mikroregionu, 
 
- počítat s časovou, administrativní a ekonomickou náročností zpracování, realizace a udržitelnosti 
projektu, 
 
- účastnit se nabízených školení a instruktáží, využívat konzultací a zkušeností, 
 
- uvažovat o postavení knihovny v rámci multifunkčního centra. 
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