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OBECNÍ KNIHOVNY – nový dotační titul
na podporu modernizace a vybavení
obecních knihoven v Jihomoravském kraji
Veřejné knihovny patří ke každodennímu životu našich občanů a hrají tak i důležitou roli
ve fungování obcí. Zvláště v poslední době, kdy se z půjčoven knih transformují do podoby
komunitních center a stávají se přirozeným středem společenského a kulturního života obce.
A právě této jejich roli vychází vstříc dotační program, který už druhým rokem vyhlašuje Jihomoravský kraj. Těší mě, že se obcím daří z něj čerpat a že jej naši starostové vnímají jako jeden
z významných zdrojů na zajištění některých ze základních činností dobře fungující knihovny,
ale vlastně i obce. S přípravou projektů obcím pomáhá Moravská zemská knihovna, která tak
má velký podíl na jeho realizaci, a potvrzuje svoji roli krajské knihovny.
Publikace, kterou držíte v rukou, představuje některé z výsledků této vzájemné spolupráce
a podpory. Tedy spolupráce mezi krajem, obcemi a knihovnami v zemi s nejhustější sítí veřejných knihoven na světě. Sami se přitom můžete přesvědčit, jak různorodé podoby veřejné
knihovny v našem kraji mají a jak různorodé role plní. A to nejenom prostřednictvím zpráv
o čerpání dotace, ale i díky fotografické dokumentaci z úspěšných realizací. Díky těmto
fotografiím se můžeme přesvědčit o tom, že dotační titul na podporu modernizace a vybavení
obecních knihoven v Jihomoravském kraji má smysl.

JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
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Úvod
Rok 2016 zahájil novou etapu v rozvoji obecních knihoven v Jihomoravském kraji. Ze statistických ukazatelů vyplývá, že až 85 % z celkového počtu veřejných knihoven v České
republice představují knihovny s neprofesionálními pracovníky, přitom v Jihomoravském
kraji je tento počet ještě vyšší (87,2 %).
Ač tedy početně velká skupina, přesto se právě těmto knihovnám dostává nejméně finančních prostředků. A to nejen na nákup knihovního fondu, ale zejména na modernizaci
interiérů, které patří mezi rozhodující činitele podporující zájem uživatelů o nabízené služby
a zpříjemňující čas strávený v prostorách knihovny.
Knihovny patří mezi tradiční veřejné instituce. Jsou neodmyslitelnou součástí občanské vybavenosti, stejně jako školy, pošty či zdravotnická zařízení. Investovat do veřejných
knihoven znamená investovat do rozvoje místní kultury, vzdělanosti a osvěty. Knihovny jsou
místy spoluvytvářejícími genius loci svého místa. Podporují zájem o regionální historii, jsou
průsečíkem cest hledání, kulturních zážitků a intelektuálních podnětů. Jsou místem hledání
odpovědí a současně jejich objevování. Potenciál knihoven spočívá v jejich fyzické podstatě,
jsou místem, které slouží všem.
Dlouhodobým trendem je proměna knihoven z tradičních půjčoven na místa setkávání,
která jsou zejména v menších sídlech často jediným kulturním zařízením. Jedním z hlavních
cílů vládou schválené Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 je
budovat knihovny „jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra“ a současně „rozvíjet vzdělávací funkce knihoven zejména v oblasti celoživotního a občanského
vzdělávání“.
Hlavními předpoklady pro naplnění obou cílů jsou nejen prostorové podmínky knihoven,
ale také jejich příjemné a moderní interiéry.
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Průzkum prostorového a technického vybavení
knihoven
V průběhu dubna a května 2016 uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a NIPOS průzkum prostorového a technického
vybavení veřejných knihoven, kterého se zúčastnilo přes dva tisíce knihoven z celé České republiky. Jeho cílem bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení
knihoven.
Výsledky potvrdily, že zejména v menších obcích se knihovny potýkají s nedostatečným
prostorovým zajištěním. Chybí prostory pro práci s dětmi, pořádání kolektivních kulturních
a vzdělávacích akcí, pro konání výstav nebo výtvarné a tvůrčí dílny.
Většina obecních knihoven disponuje zastaralými regály, absencí vhodných studijních
míst a nedostatečným technickým vybavením. Obce se ze svých vlastních rozpočtů v lepším
případě omezují jen na podporu nákupu knihovního fondu a ohodnocení práce knihovníka.

Obecní knihovna Spešov, okres Blansko
nový dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji

7

Výsledky průzkumu v knihovnách Jihomoravského kraje
Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, jaké prostory nejvíce knihovny postrádají.1

Prostory

Chybí % knihoven

Samostatný prostor občerstvení, kavárna

95 %

Šatna, uzamykatelné skříňky

93 %

Speciální prostory, např. pro handicapované

93 %

Místo pro společenské hry (i velké - např. stolní fotbal,
virtuální hry např. stolní tenis, tance aj.

86 %

Výstavní prostory

73 %

Samostatný prostor pro oddech a setkávání vybavený
sedacím nábytkem

69 %

Dětský koutek

63 %

Prostory pro kolektivní akce

48 %

Prostor pro práci s mládeží

43 %

Sociální zázemí pro veřejnost

33 %

Prostor pro práci s dětmi

27 %

Prostor pro volný výběr

3%

Prostor pro půjčování

1%

Knihovny v obcích do 5 000 obyvatel nejvíce postrádají:
•

prostor pro práci s dětmi (47 %)

•

prostor pro volný výběr (41 %)

•

dětský koutek (39 %)

•

prostory pro kolektivní akce (35 %)

•

prostory pro půjčování (35 %)

•

samostatný prostor pro oddech a setkávání vybavený sedacím nábytkem (34 %)

1 Zdroj: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/vystavba-a-rekonstrukce-knihoven-1/Zprava_Prostor_2016.pdf
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Dotační titul Obecní knihovny - dobrá zpráva pro knihovny
v Jihomoravském kraji
Dobrou zprávou pro obecní a menší městské knihovny v Jihomoravském kraji bylo schválení
nové dotace, která otevřela cestu k modernizaci knihoven, jejich skutečné proměně v místa
setkávání a podpory komunitních aktivit.
V lednu 2016 schválila Rada Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu
Program rozvoje venkova nový dotační titul Obecní knihovny s cílem modernizace
interiérů a technického vybavení veřejných knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na
který Jihomoravský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 5 milionů korun.
Zájem knihoven o vyhlášený dotační titul byl mimořádný. Bylo podáno 157 žádostí ve výši
5,503 mil. Kč. Rada Jihomoravského kraje podpořila 142 projektů ve výši 5,047 mil. Kč.
Z tiskové zprávy
Obce v Jihomoravském kraji tak po několika letech dostaly příležitost modernizovat svoje knihovny, které jsou zejména v menších sídlech často jediným kulturním zařízením působícím současně
jako stmelující činitel společenského a komunitního života. Na jeden projekt bylo možné žádat
o finanční podporu ve výši 25 až 50 tisíc korun s tím, že jednou z hlavních podmínek byla minimálně 50% spoluúčast.
Mezi široké spektrum požadavků bylo
možné zahrnout nejen realizaci drobných

Počet schválených žádostí
v okresech JMK

stavebních úprav či nákup mobiliáře, ale také

8%

počítačové a softwarové vybavení, nákup
čteček, tiskáren a skenerů, případně vybave-

13%

24%

ní dětských koutků.
O tom, že si knihovny uvědomují svůj poten-

15%
21%

ciál, svědčí samotné žádosti:

19%

„Nemoderní interiéry představují bariéru pro
to, aby se knihovna mohla stát vyhledávaným
místem trávení volného času a plnila svoje
hlavní poslání – podporovat rozvoj čtenářství,

BLANSKO
VYŠKOV

ZNOJMO
HODONÍN

BRNO-VENKOV
BŘECLAV

Výše přidělené dotace v okresech JMK
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kultury a osvěty. Moderní knihovna bude mít potenciál pozitivně podpořit rozvoj kulturního

Počet schválených žádostí
v okresech JMK

života obce.“

Na jeden projekt bylo možné žádat finanční podporu ve výši 25 až 50 tisíc korun s tím,

8%

že jednou z hlavních podmínek byla minimálně 50% spoluúčast žadatele. Dotace
24% byla obcím

13%

poskytnuta zálohově. Vzniklé náklady bylo možné vyúčtovat v období od 1. 1. do 31. 12. 2016.

15%
21%

Uznatelné výdaje

19%stoly, kancelářské židle,
Mezi položkami mobiliáře se nejčastěji vyskytovaly knihovní regály,
dětský nábytek, sedací vaky nebo hrací koberce.
BRNO-VENKOV
BLANSKO ZNOJMO
V rámci pořízení software žádaly knihovny o nákup
výpůjčních
protokolů,BŘECLAV
automatizoVYŠKOV
HODONÍN

vaných knihovních systémů (Clavius, Tritius) či antivirových programů.
Hardware tvořily většinou čtečky

Výše přidělené dotace v okresech JMK

čárových kódů, multifunkční kopírovací stroje (tiskárna, skener, kopírka),

8%

počítače, notebooky, monitory či CD
přehrávače.
Stavební úpravy zahrnovaly výměnu oken či dveří, opravy stěn a stropů,

14%

23%

14%

22%
19%

opravy/výměny elektroinstalace, výmalbu či zateplení prostor. Výjimkou nebyl
ani projekt na pořízení bezbariérového
přístupu do knihovny.

BLANSKO

ZNOJMO

VYŠKOV

HODONÍN

BRNO-VENKOV
BŘECLAV

Velikost obcí přijímajících dotaci
dle počtu obyvatel

5%
15%
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48%

15%
21%
19%

Výše přidělené dotace v okresech Jihomoravského kraje
BLANSKO
BRNO-VENKOV
BŘECLAV

BLANSKO

1 182 000
BRNO-VENKOV
976 000
HODONÍN
BŘECLAV
396 000

ZNOJMO

VYŠKOV

HODONÍN
VYŠKOV
ZNOJMO

712 000
686 000

Výše přidělené dotace v okresech JMK
1 095 000

CELKEM

5 047 000

8%bylo z okresu Blansko
Výše objemu přidělené dotace odpovídá počtu žádostí. Nejvíce žadatelů
23%

a Znojmo, kde se nachází nejvíce malých obecních knihoven. 14%

Ze zdůvodnění projektů

14%

22%

19% soužití, na stmelo„Cílem je oslovit co největší skupinu lidí a zaměřit jejich pozornost na vzájemné
vání rodinných vztahů. Ukázat, že i v takto konzumním světě lze najít klid a pohodu u knihy a to
napříč generacemi. V dnešní době je důležité, aby lidé měli prostor, kde se mohou scházet, aby
BRNO-VENKOV
BLANSKO ZNOJMO
byl konkurencí počítačům a televizi, které ruší základní vztahy v rodinách a vzájemné soužití.“
VYŠKOV
HODONÍN
BŘECLAV
„Přínosem je zkvalitnění prostředí obecní knihovny, které slouží občanům ke kulturnímu vyžití.“
„Obnovení zastaralého vybavení PC a přivedení
občanů do knihovny rozšířením služeb o skener

Velikost obcí přijímajících dotaci
dle počtu obyvatel

a tiskárnu fotografií.“

5%
„Obecní knihovna jako jediné kulturní zařízení v obci s téměř 1.000 obyvateli sídlí od roku

15%

2009 ve společném objektu s místní prodejnou

48%

v centru obce. Nemoderní interiéry představují
bariéru pro to, aby se knihovna mohla stát vyhle-

32%

dávaným místem trávení volného času a plnila
svoje hlavní poslání – podporovat rozvoj čtenářství, kultury a osvěty. Potřebnost modernizace interiéru knihovny podporuje aktuálně probíhající
nová bytová výstavba, která poskytne bydlení pro

do 500
1 001–2 000

501–1 000
2 001–3 000
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cca 50 nových rodin. Moderní knihovna bude mít potenciál pozitivně podpořit rozvoj kulturního
života obce.“

Velikost obcí přijímajících dotaci dle počtu obyvatel
do 500

68

501–1 000

45

1 001–2 000

22

2 001–3 000

7

Celkem

142

Žadatelé v obcích do 200 obyvatel

Počet
obyvatel

Název projektu

OKRES

Knihovna

ZNOJMO

Bezkov

200

Výměna oken a vstupních dveří,
výmalba a pořízení PC soustavy

BLANSKO

Nýrov

197

Stavební úpravy a vybavení obecní
knihovny

HODONÍN

Labuty

181

Nákup regálu a mobiliáře

ZNOJMO

Medlice

177

Dovybavení obecní knihovny

BLANSKO

Crhov

165

Stavební úpravy včetně pořízení
nábytku

BLANSKO

Holštejn

163

Rozvoj obecní knihovny

ZNOJMO

Výrovice

162

Hardwarové a softwarové vybavení
knihovny

BLANSKO

Rozsíčka

143

Technické vybavení knihovny

BLANSKO

Lhota u Lysic

139

Knihovna

BLANSKO

Roubanina

135

Vybavení obecní knihovny v Roubanině

ZNOJMO

Křepice

121

Výměna a doplnění mobiliáře knihovny

VYŠKOV

Kožušice

115

Obecní knihovna Kožušice

ZNOJMO

Přeskače

111

Místní knihovna v Přeskačích

ZNOJMO

Prokopov

96

Vybavení knihovny Prokopov

ZNOJMO

Blanné

75

Oprava a vybavení knihovny Blanné
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Žadatelé v obcích nad 2 500 obyvatel

Počet
obyvatel

Název projektu

OKRES

Knihovna

HODONÍN

Dolní Bojanovice

2 977

Pořízení regálů

HODONÍN

Lužice

2 895

Rekonstrukce podlahy

BRNOVENKOV

Střelice

2 815

Přechod na nový moderní
software - systém Tritius

BRNOVENKOV

Mokrá-Horákov

2 745

Zkvalitnění nabídky a rozšíření
dostupnosti veřejných služeb
občanům

BŘECLAV

Městys Moravská
Nová Ves

2 593

Vydláždění dvora knihovny

HODONÍN

Ždánice

2 541

Rekonstrukce dětského oddělení
knihovny

Z hodnocení projektu
„Obecní knihovna Valchov je komunitn
ím centrem obce. Pořádá, mimo svoji
knihovnickou
činnost, mnoho zajímavých akcí
pro všechny občany. Do určité míry
nahrazuje absenci
základní školy ve Valchově.
Projekt „Sejdeme se v knihovně!“

cího a důstojného zázemí pro činn

byl zpracován na podporu vybudová

ost knihovny ve Valchově. Výstupem

ní odpovídajíje nové hygienické

zázemí (přívod teplé vody, prostor
pro přípravu drobného občerstve
ní), pořízení sedacího
náby tku (pohovka a 2 křesla - seda
cí pytle), projektor a keramická tabu
le, která slouží
jak pro psaní a kreslení, tak pro proj
ekci při pořádání besed, prezenta
cí, školení apod.
Z knihovny se tak stalo místo vyhl
edávané občany (doposud byly upře
dnostňovány
děti) a poskytuje tak příjemné a kulti
vované prostředí k návštěvám, prác
i, ale i relaxaci.
Lze říci, že účel byl bezezbytku spln
ěn.“


Ing. Jindřiška Brožová, starostka obce
, ze závěrečné zprávy
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Z hodnocení projektu
„Akce „Nákup nových PC a regálů
na knihy pro knihovnu obce Nížkovice
“ přinesla zlepšení
kulturního prostředí v knihovně pro
čtenáře tak i pro naši p. knihovnici,
která si pochvaluje
práci s novým PC. Věříme, že knih
ovna bude hojně navštěvována. Nalá
kat naše nejmenší
čtenáře se nám již podařilo, od listop
adu r. 2016 začala pravidelná akce
pod názvem „Rodiče
čtou dětem“.

(Ze Závěrečné zprávy, Obec Nížkovice
.)

Obecní knihovna Valchov, okres Blansko

Z hodnocení projektu
Z hodnocení projektu
„Vybavení knihovny obce Mouchnice bylo zastaralé a nevzhledné, bylo pořízeno cca před

50-ti lety. Nové vybavení knihovny přispěje
k lepší prezentaci nejen knihovny, ale i pořádání kulturních akcí pořádaných pracovníky
obecní knihovny.“


(Ze závěrečné zprávy obce Mouchnice.)
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„Doposu d provede né změny jsou
hodnoceny ze strany čtenářů velice

pozitivně a to nás těší. Vyhlašované

dotační tituly na podporu rozvoje
malých knihoven májí určitě smysl.“
Jaroslava Slouková, místostarostka
a vedoucí knihovny Jaroslavice

Ukázky realizace projektů v knihovnách

Obecní knihovna Malhostovice, okr. Brno-venkov, před rekonstrukcí

Tradiční návštěva dětí z místní mateřské školy ukázala, že se dětem v knihovně bude líbit.
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Hluboké Mašůvky, okr. Znojmo, knihovna po rekonstrukci
(autor fotografie: Zdeněk Adámek)

Ukázka webové stránky knihovny s informací o přidělené dotaci
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e:
Z vyjádření metodičky k rekonstrukci Obecní knihovny Přeskač
„Z dotace zakoupili nábytek, PC a vymalovali. Knihovnička je hrozně
vodnímu stavu rozhodně prokoukla.“


malá, ale oproti pů-

Znojmo
Mgr. Jana Sikorová, vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny

Obecní knihovna Přeskače, okres Znojmo

Obecní knihovna Ráječko, okres Blansko
nový dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji
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Obecní knihovna Nemojany, okr. Vyškov, před modernizací

Obecní knihovna Nemojany,
okres Vyškov
Z dotace bylo pořízeno:
•

oprava sociálního zázemí (výměna
chemického WC za splachovací,
výměna umyvadla),

•

drobné stavební práce (obklady,
dlažby),

•

výmalba všech místností knihovny,

•

nákup dataprojektoru s příslušenstvím (prezentér, plátno) pro akce
pořádané v knihovně,

•

nákup notebooku s příslušenstvím,

•

nákup MS Office a čtečky čárových
kódů knih,

•

nákup rádia s CD přehrávačem,

•

nákup archivní regálové skříně pro
cenné knižní tituly a evidenci,

•

nákup podsedáků a knihovničky
na dětské tituly.
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Knihovna Nemojany, okres Vyškov
Z hodnocení projektu
„O účelovém a úspěšném vynaložen
í
poskytnutých finančních prostředků
svědčí i získání titulu „Nejlepší ne-

profesionální knihovna vyškovského
regionu roku 2016“.
(Ze Závěrečné zprávy k vypořádá
ní
poskytnuté dotace.)
„Proběhla nová výmalba místností, vytvoření čtenářského koutku
pro děti, náhrada chemického WC

splachovacím a nákup rádia s CD
přeh ráva čem , data proj ekto ru
a notebooku s příslušenstvím.
…i jen tako vé vym alov ání stěn
udělá svoje ☺“ (Eva Hálová, obec
Nemojany)

Ze závěrečné zprávy Průzkum prostorového a technického
vybavení veřejných knihoven České republiky  1
Jednou ze součástí knihovny, která výrazně vymezuje prostor knihovny je knihovní fond, především jeho rozsah a také typy dokumentů, které obsahuje. Ve veřejných knihovnách má zásadní
význam nabídka knih, časopisů a jiných dokumentů formou volného výběru, tj. volně přístupných
regálů, ze kterých si uživatel sám vybírá vhodné knihy. Forma volného výběru je prostorově
podstatně náročnější, než je uložení knih v uzavřeném skladišti. Knihy ve volném výběru nejsou
stavěny zpravidla podle formátů, jejich počet na regálu by měl být limitován, aby regály nebyly
zcela zaplněny a umožňovaly snadný výběr. Uličky a prostor mezi regály musí být uzpůsoben
tak, aby se v něm návštěvníci mohli volně pohybovat, včetně invalidních vozíků.
1

http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/vystavba-a-rekonstrukce-knihoven-1/Zprava_Prostor_2016.pdf

nový dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji
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Nový výpůjční pult v Městské knihovně ve Ždánicích, okres Hodonín

Obecní knihovna Rozdrojovice, okres

Obecní knihovna Rozdrojovice, okres

Brno-venkov, před rekonstrukcí a modernizací

Brno-venkov, nové interiéry
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Obecní knihovna Rozdrojovice, okres Brno-venkov
Z dotace bylo pořízeno:
•

bílé zdi nahradila barevná a světlá výmalba

•

bylo vyměněno zadní netěsnící okénko s neestetickými mřížemi za nové, plastové

•

bylo zakoupeno 16 nových knihovních regálů

•

byl dovybaven dětský koutek (křesílkem a stolečkem)

•

bylo zakoupeno pěkné a pohodlné křeslo

•

byla pořízena čtenářská stojací lampa.

Nově tak mohl být v knihovně vybudován čtenářský koutek pro pohodlný výběr literatury,
případně k příjemnému posezení s knihou.

Nový čtenářský koutek v Obecní knihovně
Rozdrojovice, okres Brno-venkov
Nový bezbariérový vstup do Místní
knihovny Kostice, okres Břeclav
nový dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji
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Obecní knihovna Kuželov, okres Hodonín, v novém
Obecní knihovna Medlice, okres
Znojmo

Z hodnocení projektu
„Knihovna byla přemís
těna z nevyhovujících prostor
do nově postavené víceúčelové bud
ovy, kde je
bezbariérový přístup a
odpovídající
sociální zařízení. Získal
i jsme i větší
prostory pro besedy s
malými i velkými čtenáři.“
Zdenka Puklová, Obecn
í knihovna
ve Viničných Šumicích
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Obecní knihovna Vrbice, okres Břeclav, fotografie Bc. Klára Beranová

Z hodnocení projektu
, který spolupra„Knihovna v obci není považována jen za účelové zařízení, ale za partnera
a okolí, podílí
obci
o
e
cuje se všemi institucemi v obci, systematicky shromažďuje informac
lidem zlepšovat
se na zvyšování vzdělání, podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá
h a zájmových
obec a vytváří prostor pro komunikaci a setkávání lidí všech věkovýc
kategorií.
í knihovny
Hlavním cílem projektu bylo zútulnění nových prostor knihovny a vytvořen
zaci prostor i techjako „obýváku“ obce. Celým projektem jsme se snažili o další moderni
fondu.“
ho
nického vybavení knihovny a ochranu knihovní


Bc. Klára Beranová, knihovnice

nový dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji
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Obecní knihovna Dolní Bojanovice, okres Hodonín

Obecní knihovna Hnanice, okres Znojmo
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Závěr
Nový dotační titul Obecní knihovny byl výjimečný nejen šíří uznatelných položek a částkou
5 047 000 Kč, která umožnila, že 142 knihoven Jihomoravského kraje mohlo modernizovat
svoje prostory, ale zejména tím, že je i v mezikrajském srovnání unikátní. A přitom jsou to
právě interiéry, které v mnoha případech ovlivňují zájem o návštěvu knihoven a limitují či
naopak podporují jejich proměnu v komunitní a společenská centra měst a obcí.
Mezi jednu z nejčastějších položek představovaly většinou drobné stavební úpravy,
rekonstrukce interiérů, výmalba, nákup knihovních regálů.
Dotační titul Obecní knihovny byl dobrou zprávou pro knihovny v obcích do 3 000 obyvatel nejen v roce 2016, kdy byl vyhlášen poprvé. Knihovny, které si nestihly podat žádost,
dostaly novou příležitost také v roce 2017. Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne
12. ledna 2017 schválila v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2017 a nového podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK 2017 dotační titul
č. 5 OBECNÍ KNIHOVNY, na který bylo opětovně vyčleněno 5 000 000 Kč.
Nový dotační titul se stal pozitivní inspirací také pro knihovny a zřizovatele v jiných krajích.
Podpořit zájem zřizovatelů o rozvoj knihoven může napomoci vytvoření databáze k výstavbě
a rekonstrukci knihoven, která má vzniknout v Moravské zemské knihovně v Brně s cílem
využít zkušeností z již realizovaných úspěšných projektů a podpořit modernizaci knihoven
v celé České republice.
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