
Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti 
veřejných informačních služeb 
 
 
     Spolupráce mezi Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí 
nad Orlicí začala v roce 1999, kdy byli čeští knihovníci na knihovnickém semináři 
Knihovnická dílna vyzváni Spolkem pro obnovu venkova ke spolupráci s obcemi svého 
regionu. Již v roce 1999 jsme proto na webu knihovny www.knihovna-uo.cz vytvořili položku 
"Informace pro obce", kde jsme starosty seznámili s programem Školy obnovy venkova, 
vystavili zde seznam publikací vztahujících se tématicky k problematice venkova, které jsou 
ve fondu MěK,  včetně měsíčníku Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova. 
     Na stejném místě našich webovských stránek - v "informacích pro obce" jsme starosty 
malých obcí upozornili na web Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz , kde byly 
vypsány  granty Ministerstva pro místní rozvoj určené obcím na připojení na Internet. 
Již tenkrát jsme starostům nabídli pomoc při zpracování grantů určených pro obce. Dr.Ivana 
Štrossová z Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě vypracovala vzorový projekt  
grantu  na připojení obecních knihoven na Internet. Tento projekt byl  v knihovně v písemné 
podobě k dispozici s tím, že jsme  starostům pomohli projekt nejen zpracovat, ale i 
zkontrolovat.  
     Na domovské stránce ústecké knihovny jsme pro starosty obcí také vyvěsili důležité české 
vyhledávače vztahující se k problematice státní správy - např. Deník veřejné správy, Veřejná 
správa - časopis, Portál veřejné správy,  www stránky českých ministerstev, Poslanecké 
sněmovny atd., aby měli starostové "servis informací" i na Internetu a nemuseli si, pro ně 
důležité adresy, pamatovat. 
     Spolupráce mezi starosty malých obcí a knihovnou se osvědčila. MěK se pro ně stala 
místem, kde jim byla nabídnuta nezištná a bezplatná pomoc a informace. Ředitelka knihovny 
se posléze stala i členkou krajské komise Programu obnovy venkova, takže coby člen komise 
mohla se starosty být ve větším kontaktu a ještě více s nimi spolupracovat. Od roku 2000  je 
také členkou krajské komise Vesnice roku. V rámci této soutěže byla jedním z kritérií 
hodnocení obce i úroveň obecní knihovny včetně připojení na Internet. Využívám této 
příležitosti každý rok k tomu, abych starosty navštívených obcí informovala nejen o možnosti 
získání grantů MMR (pouze do roku 2001 připojování na Internet) , ale i o možnosti využívat 
granty MK ČR VISK3, v rámci kterých mohly obce také žádat o připojení knihovny na 
Internet. Seznamovala jsem je s platnou legislativou pro knihovny tj. Knihovním řádem 
257/2001, nutností evidovat  knihovnu na MK ČR a též o nařízení vlády 288/2002, na jehož 
základě  je umožněn v rámci regionální funkce knihoven nákup knihovního fondu do malých 
obecních knihoven České republiky. 
Abych prezentovala Internet a možnosti jeho využívání,  přijala jsem i pozvání k přednášce ve 
Škole obnovy venkova v Koclířově.  
     V roce 2003 jsme opět pomáhali obcím zpracovat granty VISK3  MK ČR, všechny tyto 
žádosti však byly  z Ministerstva kultury postoupeny Ministerstvu informatiky s tím, že bude 
obcím placeno pouze připojení na Internet, nikoliv již zakoupení počítače pro obecní 
knihovnu jako v dřívějších letech. 
     MěK si pravidelně, ve spolupráci s Krajským úřadem, aktualizuje kontakty a e-mailové 
adresy obcí okresu. V letošním roce jsme v  rámci akce Březen - měsíc Internetu pořádali  v 
MěK každou březnovou středu přednášky o Internetu pro starosty malých obcí, kde jsme je 
seznámili s Internetem a jeho možnostmi, informovali jsme je znovu o informacích pro 
starosty na naší domovské stránce, povídali si s nimi o požadavcích na tvorbu kvalitní www 
stránky obce. Seznámili jsme starosty s českými a zahraničními vyhledávači, ukázali jim 
vyhledání jejich obce, předvedli dostupné plnotextové databáze v českých knihovnách - 

http://www.knihovna-uo.cz/
http://www.mmr.cz/


Anopress, EBSCO, Proquest s praktickými ukázkami vytvoření rešerše - např. vyhledání 
článků v českém tisku o konkrétní obci.  
Akce se zúčastnili starostové z Ústecka i ze Svitavska.  
Dlouhodobá spolupráce se starosty malých obcí se nám osvědčila, posílilo se postavení a 
nepostradatelnost MěK Ústí nad Orlicí pro malé obce, stali se z nás vzájemní partneři a 
knihovna se stává komunitním centrem pro poskytování služeb nejen svým čtenářům. 
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