Zápis z jednání hodnotitelské komise dotačního řízení KNIHOVNA 21. STOLETÍ
dne 25.4.2022

Přítomni:
Mgr. Roman Dub (Městská knihovna v Písku)
Mgr. Helena Hubatková Selucká (KJM Brno)
Ing. Radomíra Kodetová (Krajská knihovna Pardubice)
PhDr. Dana Kroulíková (Městská knihovna Česká Lípa)
Mgr. Hana Tužarská (Městská knihovna v Chebu)

Ing. Lenka Macholdová (MK ČR)
Mgr. Blanka Skučková (MK ČR)
Bc. Bedřiška Štěpánová (NK ČR)

Program jednání
1. Zahájení jednání, představení nových členů komise
B. Skučková přivítala členy komise a rekapitulovala obtížnou situaci letošního roku,
související s rozpočtovým provizoriem. Výše prostředků vyčleněných na dotační řízení
činí 2 mil. Kč, požadavky činí 3 443 000 Kč.

2. Volba předsednictva
Předsedkyně: PhDr. Dana Kroulíková
Místopředseda: Mgr. Roman Dub
3. Řízení jednání se ujala předsedkyně dr. Kroulíková. Členové komise obdrželi projekty
v předstihu k hodnocení dle kritérií (své návrhy zaslaly i nepřítomné členky poroty) a
na místě projednávali jednotlivé projekty seřazené dle přidělených bodů. O každém
projektu se vedla diskuse a hlasovalo o navržené částce, zároveň bylo vymezeno
účelové určení dotace či naopak vyloučení financování některých požadovaných
položek z navržené částky.
Dotační řízení je zaměřeno na podporu nadstandardních služeb a na podporu
dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením. Nebyla tedy podporována

běžná akvizice s výjimkou okruhu č. 1 – Podpora práce s národnostními menšinami a
integrace cizinců.
Bodování a hlasování se dle interních předpisů MK neúčastnili následující členové:
projekty
1/1 + 25/3 + 26/3 – Mgr. Selucká
89/2 – Mgr. Tužarská
38/4 – Ing. Kodetová
50/3 – Mgr. Dub
Byla projednána žádost o výjimku u Středočeské vědecké knihovny v Kladně pro
uznání mzdových nákladů v rámci spoluúčasti v projektu „Čtenář: měsíčník pro
knihovny…“. Žádosti bylo vyhověno.
Komise konstatovala nedostatečnou kvalitu zpracování u mnoha projektů (nedostatek
inovativnosti, frázovitý nekonkrétní popis obsahu apod.). Náměty na úpravu podmínek
dotačního řízení pro další rok předají členové komise MK cca do července t.r.
Jako inspirativní pro ostatní knihovny byly vytipovány následující projekty, u nichž by
byla žádoucí jejich propagace např. v odborném tisku a na dalších platformách:
37/2 Knihovna města Ostravy: Indukční smyčky v Knihovně města Ostravy
12/3 Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o.: Quiet Book (QB) a jiné šité pomůcky pro
rozvoj čtenářské pregramotnosti
26/3 Knihovna Jiřího Mahena v Brně: Expresivní terapie a programy TEEN v knihovně
Jiřího Mahena v Brně 2022
53/3 Městská knihovna Semily: Semilské kulturní odpoledne - poznej romské autory
Celkem bylo hodnoceno 109 projektů, komise doporučila dotaci 56 projektům
v celkové výši 2 000 000 Kč. U podpořených projektů byla přidělena částka pokrývající
buď zcela nebo částečně jejich požadavky. Výsledky dokladuje přiložená tabulka.
Komise nedoporučila podpořit 52 projektů, jeden projekt byl přeřazen k hodnocení do
VISK3.
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Zapsala B. Skučková
Schválila PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně komise
podepsal
PhDr. Dana Digitálně
PhDr. Dana Kroulíková
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