ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Výsledky dotazníkového průzkumu pro zřizovatele knihoven v Jihomoravském
kraji v obcích do 3 000 obyvatel
Název dotazníku:
Zájem o dotace pro obecní knihovny v roce 2018
Dotazníkový průzkum probíhal od 2. do 13. listopadu 2017.
Počet odpovědí: 296 (z celkem 626 obcí do 3 000 obyvatel v JMK, tj. 47,2 %)
Na otázku Máte zájem o pokračování dotační výzvy pro obecní knihovny v rámci Programu
rozvoje venkova JMK v roce 2018?
Odpovědělo:

ANO: 246 obcí
NE: 50 obcí

Počty schválených žádostí podle velikosti obcí
Počet schválených žádostí
2016
Počet obyvatel
2017
68
1 až 500
36
45
501 až 1 000
30
29
1 001 až 3 000
36
142
CELKEM
102
V roce 2017 v celkovém objemu dotačního programu Program rozvoje venkova JMK, jehož byl
dotační titul Obecní knihovny součástí, se jednalo o více jak 25 % žádostí, což dokládá zájem
zřizovatelů o modernizaci svých knihoven,
Na otázku V případě zájmu o dotaci, byste vyhlášený dotační titul využili na?

ZÁVĚR
Dotazníkový průzkum, jehož se zúčastnila takřka polovina potenciálních žadatelů, potvrdil zájem
obcí všech velikostí do 3 000 obyvatel o pokračování dotačního titulu Obecní knihovny v roce
2018. Na základě výsledků dotazníku by bylo možné očekávat až 246 žadatelů – obcí do 3 000
obyvatel.
Zájem o pokračování dotačního titulu potvrzují i slovní komentáře z dotazníku:
Jsme rádi, že tento dotační titul vznikl.
V uplynulých dvou letech jsme již z dotace pořídili nové počítačové vybavení a
regály, což velmi uvítala jak knihovnice, tak návštěvníci knihovny. Rádi bychom za pomocí
dotací pokračovali ve zlepšování vybavení naší místní knihovny, která je místem setkávání
občanů.
V roce 2018 dotaci určitě využijeme. Děkujeme.
Děkujeme za podporu rozvoje obecních knihoven.
….je stále třeba peníze na obnovu mobiliáře a rozšíření prostor. Ing. Jiří Skokan,
starosta, obec Letonice

Odkaz na souhrnné i jednotlivé výsledky dotazníku:
https://docs.google.com/forms/d/1TnW4aG7PyCqdwL-CGLL2bvNnCP5yEhLVw6BZVrqsDs8/edit

Obecní knihovna Lužice, okres Hodonín (2 904 obyv.) Rekonstrukce od 23.6. – do 16.10. 2016.
Název projektu: „ Lužice – vybavení místní knihovny“ (dotace 49.000,- Kč, celkové náklady:
99 700,- Kč).

