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Koncept projektu spolupráce 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

MAS Hlinecko, o.s. 



Území spolupráce 

 



Myšlenka projektu 
O Vytvořit z knihovny (v malé obci)  

    místo, kde nebudou jen půjčovány  

    knihy= místo setkávání 

O Naučit naše knihovníky (nebo nové  

    knihovníky) pracovat s lidmi a oslovovat je 

O Podpořit knihovny vybavením pro akce 

O Připravit pro čtenáře + nečtenáře  

    zajímavé produkty 

O Inspirovat se v jiných knihovnách  

 



Cílové skupiny (výběr 1-2) 

O předškoláci 

O školní děti+ dospívající+ studenti 

O matky na mateřské dovolené 

O občané produktivního věku 

O senioři 

O handicapovaní 

O osoby se syndromem vyhoření ze společnosti 

 



Manuál vesnického knihovníka 
O Pro každou cílovou skupin určeno 7 stran + 1 

strana na poznámky každého knihovníka-vždy 

jde o návod, jak pracovat s danou skupinou, 

O Obrázky+příklady dobré praxe z jiných knihoven  

O Publikace celkem plánovaný rozsah 56 stran + 4 

strany obálky- formát A5 na stojato- forma sešité 

brožury, s barevnými obrázky 

O Tisk 500 ks + elektronická forma 

 



Školení - 6 cyklů 

O 1 úvodní workshop (WS)- listopad 2013  

O 4 semináře- leden, duben, červen, září  2014,  

O 1 koncový workshop (zhodnocení výsledků 

na počátku a na konci „výuky“)- únor 2015 

O Předpoklad pro školení maximálně 44 osob 

(cca 2 osoby/knihovnu nebo obec) 

O Rozsah 1 cyklu 3-4 hodiny 

O Získaný certifikát o absolvování kurzu 

 

 



2.Vytvoření podmínek pro akce 
Každý knihovník si vybere 1-2 skupiny a 
uskuteční minimálně 2 akce  

Každá knihovna dostane vybavení: 

8 ks stohovatel. židlí,  2 stolečky pro hry a 
odkládání, 1 ks kobercová plocha mobilní (rozměr 
min. 120cmx170cm),10 polštářků na sezení a 
opírání zejména pro děti a mládež, 1 speciální 
pojízdný stoleček – celkem 18 000 Kč 

Dále vybavení knihovny pomůckami-  

dle cílové skupiny ve výši 17 000 Kč  

(například deskové hry apod.) 

DPP realizátorům akce 5000 Kč/osobu 



3. Spolupráce mezi 
knihovnami, zapojení dětí 

O Vznik kreslené publikace „HÁDEJ KNIHU“ (tvorba 
v regionálních nebo větších knihovnách) 

O Každá MAS připraví 5 kreslených knih 

O 8 000 ks knih k dispozici – 15 literárních děl (3x5) 

O Vznik omalovánek „HÁDEJ POVĚST“ (sběr 
námětů na pověsti z obcí 10 000 ks  

    omalovánek (vlastní tvorba) 

    s 15 pověstmi (3x5) 

   + 500 ks pastelek  



Kalkulace 
Název produktu Počet ks Cena  

s DPH (Kč) 

1. Náklady na tvorbu  brožury Knihovna- místo setkávání 

aneb Manuál vesnického knihovníka 

500 125 000 

2.     Náklady na školení 1x komplet 95 480 

3.     Náklady na vybavení čtenářských koutků knihoven 20 knihoven*35 000 700 000 

4. Náklady na tisk a grafickou úpravu kvízové komiksové  

         knihy „Hádej knihu“ 

8 000 ks*44  352 000 

5. Náklady na grafickou přípravu a tisk omalovánek „Hádej  

         pověst“ a výrobu pastelek 

10 000 ks*14,50 + 

pastelky 500 ks á 30 

160 000 

6. Náklady na DPP pro knihovníky pro realizaci akcí-  

         jednorázově  

20*5000 100 000 

7.     Koordinátor  projektu- DPP 50 hodin měsíčně 18 měs.  207 000 

Celkem   1 739 480 

  

 MAS SpRP (9 knihoven) 86 974 á knihovna  

(8 700 Kč vlastní podíl) 

   782 766 

  

MAS MTJ (5 knihoven)      434 870 

M.A.S.H. (6 knihoven)      521 844 



Využitelný SW- Stripgenerator 



http://www.unshelved.com/2013-3-2


Výsledek  
O Každý knihovník se proškolí a získá manuál 

O Každý knihovník si vybere 1-2 skupiny, uskuteční 

min. 2 akce, využije vybavení 

O Knihovny se budou podílet  

   na tvorbě knih ve zkratce 

O Knihovny budou připravovat  

   témata pověstí (příběh pro malíře) na omalovánky 

O Omalovánky a knihy budou prezentem pro 

návštěvníky knihovny 

 


