
      Pardubický kraj řeší 

nedostatek financí na VF 

Systém sdružování prostředků                     

z obsluhovaných obcí – cesta                      

k udržení objemu nákupu VF 



RF v našem kraji 

 Rozdělení : celkem 415 knihoven,  

                    3 PK,  20 obsluhujících knihoven,                                          

                    42 profi knihoven, 347 neprofi knihoven,             

                    26 poboček 

 

 



Dotace na RF mezi lety 2006 až 2013 

 Financování RF v Pk se za poslední léta stále snižovalo,       

v roce 2012  na polovinu roku 2006, oproti roku 2011     

téměř o 32%. V roce 2013 stav trvá. 
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Problémy : provoz a nákup VF 

 Stav nákupu VF,včetně % z dotace 



Jak nesnížit úroveň poskytovaných 

služeb? 

 Dosud knihovny v regionech dostávaly v souborech převážně 

nové knihy. 

 Záměr : udržení návštěvnosti a čtenářů                         v 

obsluhovaných knihovnách. 

 Snížení počtu nových knih v souborech se projeví už   v roce 

2014. 

 Důsledek : snížení zájmu čtenářů a jejich možný úbytek. 



Zkušenosti jiných regionů. 

 Informace o zavedených systémech sdružování prostředků 
obcí na nákup VF z jiných krajů. 

 

 Porovnání se systémem, který funguje v Pk. 

    (Již od 90. let minulého století sdružují obce v regionu Ústí 
nad Orlicí.) 

 

 Tento region je schopen za rok sdružit od 360 do 420 tisíc 
Kč.(86 knihoven, cca prům.3870,- Kč/1 knih.) 

    Za posledních 6 let sdružil tento region prostředky                v 
hodnotě téměř 2 mil. Kč. 



Hledáme cesty. 

 Nechceme jít cestou úředního nařizování a vysokých 

příspěvků - snaha o dobrovolnost. 

 Krok 1: 

 Oslovení starostů obcí v regionech CR, PA, SY.  

 

 Krok 2: 

 Setkání starostů a zástupců KK, za účasti PK a OK. 

 Informace a diskuze o problému, co je dobré, co RF obcím a 

jejich knihovnám za posledních 11 let přinášejí, seznámení s 

koncepcí rozvoje knihoven. 

    Chceme stavět na dobrých vztazích a udržovat je. 



Není to lehké 

 Není jednoduché najít čas a místo, které by starostům 

(neuvolněným) vyhovovalo. 

 

 Kromě písemných pozvánek nutný i telefonický kontakt. 

 

 Schůzky probíhají nejen v KK, ale také přímo v PK nebo 

dokonce mimo ně. Setkáváme se v podvečer, jezdíme         po 

kraji. 

 

 Některé regiony se sejdou v hojném počtu, jinde přijde sotva 

desítka zřizovatelů. 



Výsledek jednání 

 Starostové vyjadřují spokojenost s tím, že s nimi někdo 
mluví a vysvětluje situaci. 

 

 Na požadavek finančních příspěvků téměř všichni 
kývnou. 

 Jen výjimečně odmítají a spíše ti, kteří mají pocit, že      
si vystačí s nákupem do vlastních fondů. 

 

 Ti, kteří se nemohli zúčastnit schůzek, se informují u 
svých kolegů a hlásí telefonicky, že s návrhem souhlasí. 

 

 Kladnou roli zde hrají také mikroregiony, kde se 
informace o schůzkách knihoven probírají. 

 



Jak vysokou částku požadujeme? 

Jak požádat a nenaštvat? 

 Chápeme, že na obce je vyvíjen nátlak ze všech stran. Jejich 

financování je napjaté… 

 

 Návrh:  min. 2,-Kč na obyvatele na rok. 

 

 Možnost obce částku navýšit, dle možností (např. 5,-Kč/ob.). 

 Všichni zástupci obcí ocenili, že po nich nechceme horentní 

částky. 

 Po uvedení výše příspěvku se viditelně „uklidnili“ 



Praktický průběh zavedení systému 

 Do konce roku 2012 uzavření smluv o sdružování. 

 

 Do konce měsíce dubna 2013 platba příspěvků            na 

samostatný účet. 

 

 Nákup VF z těchto prostředků pod speciálním účelovým 

znakem. 

 

 Všechny knihy, které jsou takto nakoupeny, jsou speciálně 

značeny. 

 



Jak ošetřit, aby se nikdo necítil 

poškozen 

 Může se stát, že některá obec bude chtít ze systému vystoupit. 

 

 Smluvně má zajištěno, že z nakoupeného fondu obdrží při 

odchodu takové množství knih, které odpovídá jejímu podílu 

na sdružených prostředcích. 

 



Výsledek pro 2013 

 Nově sdružené prostředky v regionech: 

 

 Chrudim …….. 44 000,-  (40/70) 

 Pardubice……..63 000,-  (49/78) 

 Svitavy……... 130 000,-  (82/97) 

 ------------------------------ 

 

 Celkem …...…237 000,- = 70%  

    (1.386,- Kč/1 knihovna) 



 

První rok sdružování ve třech 

regionech 

  Smlouvy byly zatím uzavřeny na 1 rok. 

 

 Pokud se sdružováním vysloví obce souhlas i nadále, budeme 

v systému pokračovat. 

 

 Starostové ale upozorňují: 

„Pokud by výsledná částka byla pro Pk důvodem        k 

opětovnému snížení dotace na RF, skončíme se sdružováním!“ 



Region Ústí nad Orlicí letos hlásí: 

 
 Letos se podařilo sdružit v našem regionu  

   425 000,- Kč.  

 

    To je nejvyšší částka za posledních 11 let. 

    

    V nákupu to podle našich zkušeností reprezentuje  více než 2,5 

tis. svazků. 

 

 

 



Potvrdilo se nám, že 

 

 starostové akceptují naši otevřenou „hru“ 

 s obcemi jednáme slušně  

 vidí výsledky naší práce v knihovnách  

 setkají se s radou, pomocí a pochopením při svých dotazech a 

problémech 

 vědí, že se mohou na naši práci a podporu spolehnout.  



Děkujeme za pozornost 

 
Krajská knihovna v Pardubicích 

 
 

 

 

                     Blanka Bastlová a Radka Kodetová 


