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Finanční podpora činnosti 
knihoven 

 

• Dotace od zřizovatele 

• Projekty MK ČR – VISK 

• Malé regionální projekty SKIP 



Jak psát projekt do VISK 3 
 

 Podpora inovace služeb knihoven na bázi 
informačních technologií 

 Je určen zejména na automatizaci 
knihovnických činností 

 Použití na technické i sofwarové vybavení  

 Menším knihovnám se doporučuje 
spolupráce s příslušnou regionální knihovnou 



Jak psát projekt do VISK 3 
 

 Před vlastním zpracováním stanovit cíl 
projektu 

 Výběr potencionálních dodavatelů 

 Cenová nabídka zahrnující všechny plánované 
položky včetně souvisejících nákladů na 
služby apod. je povinnou přílohou! 

 Požaduje se čestné prohlášení dodavatele 
systému o garanci standardů 



Podmínky pro dotaci VISK 3 
 

 Žádost o dotaci se skládá z několika částí:  
vlastní formulář žádosti, popis projektu, 
doklad prokazující oprávnění osoby jednající 
za žadatele, povinné přílohy  

 povinnost příjemce užívat zařízení a vybavení 
pořízené z dotace Ministerstva kultury pro 
stanovené účely minimálně po dobu pěti let 

 Letošní žádosti do 10. 12. 2019 

 Minimální částka 10.000 Kč, spoluúčast 30% 

 



Malé regionální projekty SKIP 
 

• Organizuje SKIP Velká Morava  
• O dotaci mohou žádat knihovny - 

členové SKIP s jedním pracovním 
úvazkem. Členský příspěvek je 550 Kč. 

• Podporovány budou projekty 
komunitního charakteru v souladu 
s jedním z cílů nové koncepce budovat 
knihovny jako otevřená vzdělávací, 
kulturní, komunitní a kreativní centra. 
 



Malé regionální projekty SKIP 
 

• Podmínkou bude aktivní zapojení knihovny při 
realizaci projektu, např. formou soutěží či 
workshopů. Vhodné je směřování aktivit k 
propagaci celostátních akcí (Týden knihoven, Den 
pro dětskou knihu aj.). 

• Určení: veřejné knihovny do 1,0 úvazku 

• Maximální výše nákladů: 3 000,- Kč 

• Termín pro přijímání žádostí: bývá předem 
vyhlášen (většinou duben, květen) 

• Více informací na: https://www.knihkm.cz/skip-
velka-morava/aktivity.html 
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Rekonstrukce knihoven 
 

 Metodické centrum pro výstavbu a 
rekonstrukci knihoven https://mcvrk.mzk.cz/ 

 Rady, jak postupovat, odkazy na architekty 

 Fotogalerie, možnosti financování 

 Příklady dobré praxe dle velkosti jednotlivých 
knihoven 

 Manuál vesnického knihovníka 

 V roce 2020 bude vydán metodický pokyn pro 
rekonstrukci knihoven 
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Výměnné soubory 
 

 Kromě pravidelných lze požádat o VS na 
přání, které mohou obsahovat: 

     - knihy 

    - audioknihy 

    - společenské hry 

    - Albi knížky na elektronickou tužku  
      (tužka se nepůjčuje) 

 

 

 



Výměnné soubory 
 

 Objednat lze prostřednictvím katalogu 
výměnných souborů na webu KKFBZ nebo po 
osobní domluvě 

 https://www.kfbz.cz/vymenny-fond-okresu-
zlin 

 Kromě katalogu je zde seznam společenských 
her a knižních sérií, které jsou k dispozici a 

 Výpůjční řády VS včetně návodu, jak si 
objednat VS on-line 
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Motto letošního ročníku soutěže Hledání - Kde končí svět zní:  
LABYRINT SVĚTA, KOMENSKÝ A RÁJ KNÍŽEK 
Literární soutěž pro děti zlínského regionu od 6 do 15 let. 
 
TÉMATA: 
• Škola hrou 
• Můj oblíbený učitel 
• Moje škola 
• Škola naruby 
• Škola snů 
• Učitel národů 
• Moje milá škola 
• Moje škola je nejlepší 
• Těším se do školy 
• Dobrá knížka je nejlepší učitel 
Každý účastník si může vybrat jedno z témat a zpracovat jej jako prózu (povídku, 
pohádku, sci fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama. Autor může poslat buď jeden 
příspěvek v próze (nejvíce 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být 
opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou 
školy. 
Více informací na https://deti.kfbz.cz/ 



Děkuji za 

pozornost 

Seminář pro knihovníky okresu Zlín 

6. listopadu 2019 
Věra Adámková           adamkova@kfbz.cz 


