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PROGRAM PODPORY K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN
V ROCE 2021 V DAČICÍCH - DOTACE Z JIHOČESKÉHO KRAJE
TISKOVÁ ZPRÁVA
Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 16/2021/ZK-4 ze dne 11. 02. 2021 schválilo
rozpočet Jihočeského kraje pro rok 2021, ve kterém byla alokována částka ve výši 466.000 Kč pro
Knihovnu Matěje Mikšíčka v Dačicích na výkon její regionální funkce. Smlouva o přenesení regionálních
funkcí z krajské knihovny - Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na základní knihovnu –
Knihovnu Matěje Mikšíčka v Dačicích - pro rok 2021 byla podepsána 13. 3. 2021.
V roce 2021 bude vedle plnění standardů hlavním úkolem přechod knihoven v Cizkrajově, Českém
Rudolci, v Písečném, ve Starém Hobzí a ve Volfířově z knihovního systému Clavius na Tritius REKS a
zahájení vytváření regionálního informačního systému při Knihovně M. Mikšíčka v Dačicích.
Knihovna Matěje Mikšíčka, dříve Městská knihovna Dačice, se v roce 2003 stala knihovnou pověřenou
výkonem regionálních funkcí na základě smlouvy mezi krajskou knihovnou a základní knihovnou
v Dačicích. Nicméně v celé své historii měla dačická knihovna „regionální funkce“ – již od svého založení
se starala o okolní vesnické knihovny, půjčovala jim výměnné soubory knih a do roku 1960 – dokud
byla okresní knihovnou – se metodicky starala o téměř 150 knihoven, které vznikly v obcích na základě
prvního knihovnického zákona po roce 1919.
Smyslem současných regionálních funkcí je podpora a pomoc vesnickým knihovnám tak, aby mohly
nabízet služby srovnatelné s většími knihovnami, aby půjčovaly nové knihy a stávaly se místními
komunitními centry. Do výkonu regionálních funkcí patří poradenská a konzultační činnost, statistika
knihovnicích činností, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, dále tvorba, distribuce a cirkulace
výměnných fondů knih a dalších dokumentů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a
zpracování knihovních fondů pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného
knihovního systému.
Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu
Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České
republiky od roku 2002.
Většina obecních knihoven v našem obvodu nakupuje do vlastních, kmenových fondů, podle možností
finančního příspěvku, kterým přispívají obce Knihovně M. Mikšíčka. Za tyto prostředky si nakupují
knihovnice hlavně populárně naučnou a dětskou literaturu a klasiku. Navíc se do těchto trvalých fondů
ve vesnických knihovnách přesouvají i romány, detektivky a další beletrie poté, co obešly v souborech
knihovny, jejichž zřizovatelé – obce – přispěly na nákup nových knih.
V Dačicích dne 15. března 2021
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