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Představení Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Statistické údaje za rok 2004

• počet čtenářů: 4 959

• počet návštěvníků: 
104.000

• počet výpůjček: 341 046

• počet akcí pro veřejnost: 
355 (pro dospělé 38, pro 
děti a mládež 317)



Jak vznikala v MVK myšlenka realizovat 
komunitní aktivity a napsat projekt?

• nevyhovující prostory

• nové trendy

• problematická sociální
situace v regionu

• potřeba koncentrace 
komunitních aktivit ve městě

• nedostatek financí



Pojem komunita, komunitní

„Komunitu tvoří lidé, kteří žijí v geograficky ohraničené
oblasti, kteří jsou zapojení v sociálních vztazích a mají jednu 
nebo více citových vazeb vzájemně mezi sebou a místem, kde 
žijí“ (Christenson a Robinson, 1989) 

„Komunita je uskupení lidí, kteří žijí ve vzájemné blízkosti a 
spojují je společné zájmy a vzájemná pomoc“. (National
Research Council, 1975)



Předchozí zkušenosti knihovny

Zkušenosti s cílovými 
skupinami:

• vzdělávací akce pro:
– širokou veřejnost 
– děti
– nezaměstnané
– rodiče s malými dětmi

Zkušenosti s projektovou 
činností:

• partnerství v projektech 
města

• drobné projekty –
Ministerstvo kultury ČR, 
město Vsetín…

• literární soutěže, podpora a 
předávání tradic v regionu



• informační uzel

• profesionální tým pracovníků
knihovny

• civilní, neformální prostředí

• praxe a možnost procvičení
získaných znalostí

• širší nabídka

• ideální pro sociální integraci

• finanční dostupnost

Proč knihovna?



Principy

• důraz na osobnost a lidskou 
důstojnost

• důvěryhodnost

• individuální přístup 

• zkvalitnění přístupu ke 
vzdělávání

• preferování kvality před 
kvantitou



Původní záměr 

• oslovit všechny cílové skupiny 
ohrožené sociální exkluzí

• oslovit a navázat partnerství se 
všemi NNO ve městě

• oslovit širokou veřejnost jako 
cílovou skupinu

„Knihovny mají velký vliv na společnost v okruhu své působnosti a na 
každodenní život svých uživatelů včetně jeho ekonomických aspektů. Čtení, 
hudba a další činnosti ve volném čase udržují a obnovují síly člověka dále 
pracovat. To je zvláště zřejmé v ekonomicky upadajících oblastech. Výzkum 
ukázal, že v takových případech kvalitní služby knihoven mohou být "jedním ze 
záchranných lan" pro místní obyvatele. Knihovny mohou také aktivně
napomáhat úsilí při vytváření nových strategií pro přežití komunity. Mohou 
rovněž pomáhat nezaměstnaným v jejich snaze naučit se něčemu novému a při 
jejich hledání nových příležitostí. „

Zpráva o Zelené knize o roli knihoven v moderním světě (1998)



Co jsme udělali ve spolupráci s Městem Vsetín 
pro realizaci komunitní knihovny?

• účast Masarykovy veřejné knihovny v projektu Neziskové organizace 
na cestě do Evropské unie, Zdravé město Vsetín,  Equal, apod.

• vytvoření pracovní skupiny – zástupci města, MVK, zástupci partnerů
• vybudování komunitní knihovny bylo zakotveno do priorit Akčního plánu 

města
• monitorování informací o evropských programech, které by pomohly 

myšlenku komunitní knihovny financovat

Současná knihovna Plánovaná knihovna



Geneze projektu

• Ideový záměr projektu 
„Cesta knihovny ke 
komunitnímu a 
vzdělávacímu centru 
regionu“ uspěl v programu 
OSF

• postupná transformace 
projektu za přispění
vzdělávacích seminářů OSF 
do finální podoby

• hledání souladu cíle 
původního záměru projektu 
s cíli opatření operačních 
programů



Průběh přípravy projektu

• Společný regionální operační program (SROP)

• zaměření projektových aktivit na sociální exkluzi v 
regionu

• rozdělení projektu na investiční a neinvestiční

• zúžení a specifikace cílových skupin projektu



Výsledná podoba projektu

• investiční projekt

• neinvestiční projekt
– všeobecný cíl projektu
– cílové skupiny
– aktivity



• název: „Vybudování prostor 
pro Masarykovu veřejnou 
knihovnu jako instituci 
komunitních aktivit a 
celoživotního vzdělávání ve 
Vsetíně“

• operační program: SROP
• priorita 3 – Rozvoj lidských 

zdrojů v regionech
• opatření 3.1 – Rozvoj lidských 

zdrojů v regionech, 
infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v regionech

Investiční projekt:



• název: Masarykova veřejná
knihovna jako instituce 
komunitních aktivit a 
celoživotního vzdělávání ve 
Vsetíně

• grantové schéma Zlínského 
kraje podporující sociální
integraci v souladu se SROP, 
prioritou 3 – Rozvoj lidských 
zdrojů v regionech

• opatření 3.2 Podpora 

• podáno v dubnu 2005

Neinvestiční
projekt:



Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin 
obyvatelstva do komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich 
sociální izolace prostřednictvím kompatibilní nabídky celoživotního 
vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně.

Cíl projektu



• Nezaměstnaní
– dlouhodobě

nezaměstnaní
– matky (rodiče) s malými 

dětmi
– osoby s nízkou kvalifikací

• Děti a mládež ohrožené
sociální exkluzí

Cílové skupiny projektu



• Vzdělávací semináře a kurzy 
zaměřené na informační
gramotnost a motivaci

• Vzdělávací bloky pro děti:
– příprava na budoucí

profesi 
– komunitní programy pro 

volný čas

Aktivity pro cílové skupiny



Partnerství v projektu

• Město Vsetín
• Úřad práce Vsetín
• Rodinné a mateřské centrum 

Sluníčko
• Speciální školy Vsetín
• Společnost pro komunitní

práci Vsetín



Zkušenosti – úskalí

• neustálé změny

partneři
• poptávka cílových skupin – odhad klientů
• situační analýza

zřizovatel
• finanční mantinely
• změna politické vůle
• nebytové prostory

vyhlašovatelů výzev a řídících orgánů
• dodržení souladu s opatřeními
• horizontální témata (vliv na informační společnost, 

životní prostředí, rovné prostředí atd.)
• ukazatele (vytvoření pracovních míst atd.)



Zkušenosti

• projektová příprava 
– vysoce kreativní činnost
– nutnost následného prokazování jednotlivých výstupů, 

indikátorů, rozpočtu
– občasná beznaděj, ale přínosná zkušenost

• kontrola souladu s investičním projektem a časovým 
harmonogramem

• důležité faktory
– partnerství
– zajištění předfinancování a spolufinancování
– stanovení jasného cíle
– vyjasnění cílových skupin
– nalezení souladu s opatřením programu



Úspěšnost

• investiční projekt schválen

• v případě úspěšnosti  neinvestičního projektu:
– realizační fáze započne přibližně v lednu 2006
– přijetí nových zaměstnanců
– nákup vybavení a zařízení
– příprava a realizace jednotlivých vzdělávacích akcí



Udržitelnost

• město Vsetín 
– udržitelnost pracovních míst po dobu 5 let
– podpora aktivit do dalších let

• předjednání další spolupráce po ukončení projektu s partnery

• předpoklad využití dalších programů EU, zejména OP RLZ po 
ukončení projektu



Masarykova veřejná knihovna jako instituce 
komunitních aktivit 

a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně

Cíl: 

V rekonstruované budově bude 
pod jednou střechou realizován 
projekt komunitní knihovny, 
který propojí činnosti 
knihovnické s činnostmi 
podporujícími rozvoj místní
komunity a integraci sociálně
znevýhodněných osob

Otevřenost – důvěryhodnost -
partnerství – spokojenost
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