Název projektu:

 Vybudování informačního centra pro občany a návštěvníky obce …

Předkladatel projektu:

Obec …

I. Cíle projektu

V současné společnosti se veřejné knihovny stávají důležitým prostředkem pro zajištění přístupu všech občanů, kteří o to projeví zájem, k poznatkům a ke kultuře. Těžištěm veřejných informačních služeb jsou knihovny, pokud jsou zřizovány jako nevýdělečné instituce a financovány nebo alespoň dotovány z veřejných zdrojů. Je stále více  důležité zajistit, co nejširší veřejnosti přístup k dokumentům a informacím.To je také role, kterou mají knihovny sehrát v realizaci občanského principu (mj. např. tím, že poskytují časopisy, které přinášejí čtenářům nejnovější poznatky z legislativy, informace o důležitých rozhodnutích vlády a událostech). Bez takových služeb společnost nemůže být demokratickou, otevřenou a transparentní, protože nelze předpokládat, že všichni občané si mohou opatřovat dokumenty v příliš širokém rozsahu.

Cílem realizace tohoto projektu je připojení Místní lidové knihovny  v …  na síť Internet a vytvoření fungujícího a kvalitního informačního centra pro občany i návštěvníky obce. Důvodem ke zpracování projektu je snaha využít  všech možností, které uživatelům nabízí připojení na síť Internet a snaha obecního úřadu zajistit kvalitní, rychlý a spolehlivý přístup k nejrůznějším zdrojům informací  a jejich využití pro občany obce. Knihovna, jako veřejně přístupná instituce, může prostřednictvím nových informačních technologií velice spolehlivě plnit funkci přirozeného informačního centra obce a dalších spádových obcí a zároveň  velmi dobře  slouží pro využití volného času dětí a mládeže. 

Připojení knihovny na síť Internet s sebou přináší celou řadu možností ve zpřístupňování informací nejen prostřednictvím celé sítě veřejných knihoven, ale i zlepšení komunikace mezi jednotlivými typy institucí, úřadů a škol. Tento přístup k informacím  je zatím výsadou občanů velkých měst. Bylo by proto vhodné, aby se tato izolace nadále neprohlubovala a aby občané menších obcí měli stejné možnosti pro získání informací pro své vzdělání i relaxaci. Připojení na síť Internet bude znamenat přínos a výraznou změnu v mnoha oblastech života obce i práce obecního úřadu, ale zároveň i v poskytování informací návštěvníkům obce např. v rámci turistického ruchu.

 Knihovna by se stala součástí otevřené informační sítě veřejných knihoven v České republice připojených na síť Internet a mohla by plně využívat všech možností, které Internet nabízí pro nejen pro zkvalitnění a rozšíření knihovnických služeb, ale zejména při využívání zpřístupněných informačních zdrojů v síti Internet. Přístup na Internet rozšíří možnosti stálých klientů knihovny pro uspokojování jejich potřeb a požadavků a zároveň se nabízí nová možnost oslovit řadu dalších klientů, kteří doposud nemají zájem o stávající nabídku klasických knihovnických a informačních služeb v obci a kteří postrádají přístup do katalogů a dalších databází knihoven a dalších informačních institucí, úřadů apod.

Výsledkem realizace celého projektu by mělo být zejména zavedení nových služeb pro občany obce i dalších spádových obcí, pro pracovníky obecního úřadu i pro návštěvníky obce. Připojení na síť Internet  a vytvoření informačního pracoviště v Místní lidové knihovně v …  plně koresponduje s přijatým zákonem o obecném přístupu k informacím i s vládou schválenou koncepcí státní informační politiky. Veřejná knihovna v obci …  je přirozeným informačním kulturním a vzdělávacím centrem nejen zřizovatelské obce, ale i ostatních spádových obcí.


II. Předpoklady pro uskutečnění projektu


 Obecně lze říci, že poskytnutí volného přístupu k dokumentům prostřednictvím Internetu ve veřejné knihovně je dobrým řešením, neboť zatím jen málo lidem se podařilo získat přístup k Internetu na základě vlastních zdrojů. Tam, kde jsou internetové stanice instalovány ve veřejných  knihovnách, je  možné využívat i dalších informačních zdrojů a materiálů z oblasti kultury.  
Základní informace pro občany, jako např. informace z oblasti legislativy nebo materiály EU, by měly být na Internetu stále přístupné, neboť obsahují mnoho informací souvisejících například s turistikou. Výhodou z hlediska knihoven je zároveň i ta skutečnost, že velké i malé, bohaté i chudé knihovny mohou získat stejný přístup k týmž materiálům prostřednictvím Internetu, což obzvláště knihovny chudé na zdroje staví do rovnocenné pozice. 
Také Místní lidová knihovna v …   má řadu předpokladů k tomu, aby tyto obecně známé zkušenosti uplatnila ve své činnosti.  Knihovna se v průběhu roku 1999 dostala svou činností na velmi vysokou úroveň a její umístění v centru obce znamená velmi ideální dostupnost knihovnických a informačních služeb pro všechny občany.
Obec …  je přirozeným spádovým střediskem pro další obce –………. Občané těchto spádových obcí běžně využívají služby místních provozoven, zdravotnického střediska, knihovny atd. Příslušné obecní úřady zároveň spolupracují na řešení některých dalších společných projektů – plynofikace, odpady atd.
V obci zároveň působí  základní škola, ve které jsou žáci i z  řady dalších okolních  obcí, kteří zde tráví velkou část svého volného času. Knihovna má zároveň velmi dobrou spolupráci se školou a učitelé část výuky koncipují právě do prostor knihovny. Využití přístupu k síti Internet v rámci učebního programu školy by bylo jistě vhodným doplněním výuky pro žáky i učitele.
Knihovna se svými aktivitami  dostává stále více do podvědomí  veřejnosti a  působí jako hlavní společenské centrum obce, ve kterém je a v budoucnosti  může být provozováno mnoho důležitých aktivit místních občanů.


·	III. Způsob realizace předloženého projektu

     Pro realizaci předloženého projektu jsou v současné době připraveny  vhodné prostorové a částečně i personální podmínky. Obec uvažuje o přestěhování knihovny do lepších a větších prostor.
     Knihovna má velmi kvalitní personální obsazení na zkrácený úvazek a bude nutné řešit rozšíření provozní doby knihovny a tím samozřejmě i zvýšení pracovního úvazku odborného pracovníka.
     Na základě předběžného průzkumu zájmu občanů a návštěvníků obce, uživatelů služeb knihovny, školy a zájmových sdružení v obci se ukazuje, že o nové rozšíření přístupu k informacím je velký zájem. 
     Předložený projekt lze realizovat pouze při vhodném hardwarovém a softwarovém vybavení knihovny a při vhodném personálním a prostorovém zabezpečení. Velká část

     Pro realizaci projektu je nutné:	

a)	Zajistit nákup vhodného hardwarového  vybavení knihovny a informačního pracoviště pro realizaci projektu:
·	 Typ počítače:            PC Pentium II/ 350 Mhz, 32 MB RAM 
 Velikost disku:          3 GB HDD
       Obrazovka:                COLOR VGA, LR MPR II, 15"
        Myš:                         Genius, Microsoft atp.   
        Klávesnice:                                                                                                                                                                                                                                            
·	Tiskárna:                  EPSON LX-300, LQ-300
·	  Modem                                                                                            

	Vzhledem k tomu, že veřejnost bude mít běžně přístup k síti Internet, je nutné počítat minimálně se dvěma počítačovými stanicemi – služební a veřejně přístupnou propojenými v síti. 

b)	Zajistit nákup vhodného softwarového vybavení knihovny a informačního pracoviště pro realizaci projektu:
·	 Operační systém :    WINDOWS 95                                              
·	Internet Explorer.4.0X  CZ                                                                
·	 Knihovní systém LANius:
·	OUTIN Převod dat na střediska
·	ISHARE – sdílená katalogizace                                                     
·	Dispečink studovny pro INTERNET
·	1. Modul Doplňování údajů                                                            
·	2. Modul ON LINE katalog                                                            
·	CKPrint Tisk čárkového kódu                                                           
·	CSKam  České prostředí                                                                      
·	TURBO Přebírání záznamů knih         
·	ČNB na CD-ROM jednouživatelská licence                                          

c)	Instalace samostatné telefonní linky pro připojení na síť INTERNET:
·	Knihovna nemá k dispozici telefonní linku, nutné řešit ve spolupráci s   SPT TELECOM.

d)	Výběr vhodného poskytovatele pro připojení na síť INTERNET:
·	Podle místních podmínek – vždy za místní poplatky 

e)	Proškolení pro práci s PC a v síti INTERNET 

f)   Zpřístupnění nových služeb veřejnosti a prezentace nových služeb v masmédiích,  
turistických průvodcích atd.





IV. Kompletní rozpočet projektu

Tyto náklady zahrnují nákup 2 počítačových stanic, tiskárny, modemu  a základních modulů systému LANius, instalaci nové telefonní linky, připojení na síť Internet a další nezbytné náklady.
 Ceny v rozpočtu jsou uvedeny včetně DPH.

Připojení na Internet a automatizace MLK:
·	2x PC Pentium II/ 350 Mhz, 64 MB RAM                                     90.000, -   Kč                      
·	2x Operační systém :    WINDOWS 98                                           7.400,  -  Kč
·	Tiskárna:                                                                                           9.800, -  Kč
·	1. Modul Doplňování údajů                                                             6.300,  -  Kč
·	2. Modul ON LINE katalog                                                             6.300,  -  Kč 
·	CKPrint Tisk čárkového kódu                                                          3.200, -  Kč
·	CSKam  České prostředí                                                                     500, -  Kč
·	TURBO Přebírání záznamů knih                                                       4.200, - Kč
·	ČNB na CD-ROM jednouživatelská licence                                     3.200, - Kč
·	OUTIN Převod dat na střediska                                                         5.250,- Kč
·	Modem                                                                                              9.800, -  Kč
·	ISHARE – sdílená katalogizace                                                        4.200, -  Kč
·	Dispečink studovny pro INTERNET                                                6.300, -  Kč
·	Instalace samostatné tel. linky                                                          5.000, -  Kč
·	Propojení do sítě                                                                               6.000, -  Kč
·	Roční poplatky za připojení na Internet                                            7.500, -  Kč        
      Celkem:                                                                       174,950,- Kč   
	Z toho investiční prostředky:                                                     90.000,- Kč
                  Neinvestiční prostředky                                                 84.950,-Kč

Na realizaci celého projektu je nutné počítat s finanční částkou ve výši  167.050,-Kč.
Na realizaci projektu uvolní Obecní úřad v … finanční částku  ve výši 30% celkových předpokládaných nákladů - 54.000,- Kč. 

·	V. Zdůvodnění žádosti

     Realizací projektu se pro občany obce …  a dalších spádových obcí zpřístupní celá řada nových a potřebných informací - počínaje legislativními dokumenty, rozhodnutími zastupitelských orgánů, statistikami až po národní bibliografie. Využitím nových služeb knihovny a informačního centra se zároveň zkvalitní a rozšíří možnosti využití volného času pro uživatele z řad dětí a mládeže i možnosti výuky na základní škole.
    	Zpřístupnění Internetu občanům menších měst a obcí je i v souladu se státní informační politikou a do budoucna by tedy knihovny mohly být opravdu kvalitním zprostředkovatelem obecně dostupných informací.



·	Přílohy

1.	Žádost Obce …   o poskytnutí dotace
2.	Rozpočet projektu








