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Návrh obsahu projektu spolupráce místních akčních skupin s názvem: 
„Nezapomeňte (se) vrátit“ 
 
Termíny: 
podání žádosti v rámci projektů spolupráce- žádost o dotaci 6/2013, podpis smlouvy 11/2013 
v případě, že uspějeme- bude velký přetlak. Realizovat můžeme nejdéle do 6/2015- orientačně délka 
projektu 18 měsíců max. 
 
Území: 
Projekt zahrnuje území tří místních akčních skupin : 
(MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.- KMAS, MAS Hlinecko, o.s.- PMAS1, MAS Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko o.p.s.- PMAS2) 

 
Smyslem partnerského projektu  není a nemůže být 
duplicita funkce zřizovatele knihovny - vybavování knihoven regály, počítači a knihami, tedy zajištění 
jejich základní funkcí, které má knihovna plnit - půjčování knih a evidenci kniha čtenářů (to umíme 
poradit knihovníkům dovybavit z jiných grantů a zdrojů) 
 
Smyslem partnerského projektu  je a naopak musí být nabídnout jednotlivým obcím (zřizovatelům 
knihoven)  a pracovníkům knihoven zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen na výpůjčku knih 
(zvýšení počtu čtenářů),  ale i k jinému novému využití knihovny - na malých obcích může knihovna 
sloužit jako malé centrum a místo setkávání  občanů různého věku. Smyslem projektu je vdechnout 
knihovnám duši, naplnit ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si vypůjčí a vrátí knihu. 
 
Vysvětlený název projektu - je dvojznačný 
Nezapomeňte vrátit (myšleno knihu v knihovně) a  
Nezapomeňte se vrátit vy sami zpátky do knihovny jako do místa, kde nenajdete jenom knihy. 
proto: Nezapomeňte (se) vrátit 
 
Výchozí počet knihoven ve všech územích: 
MAS SpRP- 21 obcí, z toho 2 profesionální knihovny- Polička a Bystré, 22 knihoven s dobrovolníky 
M.A.S.H.- 18 obcí, z toho 1 profesionální knihovna Hlinsko, 13 knihoven s dobrovolníky 
MAS MTJ- 34 obcí- 2 profesionální knihovny- Moravská Třebová a Jevíčko, 28 knihoven 
s dobrovolníky  
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Seznam knihoven  v jednotlivých MAS (tučně regionální profesionální knihovna) 
 

 
Celkově jde o 69 knihoven z území všech tří MAS. 
 
Profesionální knihovny  (5) mají jako zaměstnance odborné pracovníky, 63 knihoven s dobrovolníky 
zaměstnává dobrovolníky a podmínkou jejich práce není odbornost, 1 knihovna (obec Vysočina) 
nemá statut knihovny, ale obec funkcí půjčování knih zajišťuje obec. 
 
Zapojení území do projektu: 
Orientačně je představa, že se zapojí do projektu cca 30 knihoven- podle zájmu 10+10+10, pokud 
bude zájem z některého území menší, knihovny se doplní. Při větším zájmu přes 30 přepočteme 
projekt a budeme se snažit vyhovět všem. 
 
Obsahem projektu obecně by bylo: 

Knihovna   
MAS Hlinecko 

Knihovna  MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko 

Knihovna MAS Sdružení pro 
rozvoj Poličska 

Dědová Bělá u Jevíčka Borová 

Chlum Biskupice Březiny 

Jenikov Březina Kamenec 

Krouna Březinky Korouhev 

Miřetice Hartinkov Květná 

Mrákotín Chornice Lezník 

Pokřikov Jaroměřice Oldříš 

Raná Slatina Pomezí 

Trhová Kamenice Víska u Jevíčka Pustá Kamenice 

Včelákov Vrážné Pustá Rybná 

Vojtěchov Vysoká Rohozná 

Vortová Jevíčko (regionální) Sádek 

Všeradov Bezděčí u Trnávky Stašov 

Vysočina (knihovna 
mimo evidenci) 

Boršov Široký Důl 

Hlinsko (regionální) Borušov Telecí 

 

Dětřichov u M. Třebové Polička (regionální) 

 

Dlouhá Loučka Hartmanice 

 

Gruna Jedlová 

 

Křenov Nedvězí 

 

Kunčina Svojanov 

 

Linhartice Svojanov - Dolní Lhota 

 

Městečko Trnávka Starý Svojanov 

 

Mladějov Trpín 

 

Rozstání Bystré (regionální) 

 

Rychnov  

 

Staré Město  

 

Třebářov  

 

Útěchov  

 

Vranová Lhota  

 
Moravská Třebová (regionální)  

Celkem 15 Celkem 30 Celkem 24 
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 vytvoření metodického materiálu pro všechny malé knihovny v obcích pro neprofesionální 
knihovníky (tento materiál by měl malým knihovnám dát návod jak pracovat s jednotlivými skupinami 
a jak jim v knihovně nabídnout jinou aktivitu, než jen zapůjčení knížek), knihovníky mezi sebou 
seznámit, předat jim příklady dobré praxe od jiných kolegů nebo kolegyň, proškolit je odborníky 
v přístupu dobrého vedení knihovny a nabídnout knihovnám nové vybavení pro tyto akce včetně 
materiálů pro mládež a malé děti, na kterém se budou podílet sami. 
 
Obsahem projektu konkrétně budou tyto výstupy: 

a) Tištěná příručka pro knihovníky v malých obcích s názvem: Knihovna- místo setkávání aneb 
manuál venkovského knihovníka - materiál by byl rozdělen na několik kapitol a cílových 
skupin a zaměřoval by se na to- jak pracovat s danou cílovou skupinou, co onu cílovou 
skupinu zajímá, co hledá v knihovně, jak jí nabídnout v knihovně více aktivit a zábavy než 
jenom půjčení knížky, jak s danou skupinou pracovat, jak ji do knihovny přilákat, motivovat a 
zvyknout navštěvovat. 
Cílové skupiny: 
*předškoláci 
*školní děti+ dospívající+ studenti 
*matky na mateřské dovolené 
*občané produktivního věku 
*senioři 
*handicapovaní 
*osoby se syndromem vyhoření ze společnosti 
Rozsah příručky: 
Pro každou cílovou skupin určeno 7 stran + 1 strana na poznámky každého knihovníka-vždy 
jde o návod, jak pracovat s danou skupinou, budou zde uvedeny obrázky a příklady dobré 
praxe z jiných knihoven. Publikace celkem plánovaný rozsah 56 stran + 4 strany obálky- 
formát A5 na stojato- forma sešité brožury, s barevnými obrázky 
Předpoklad tisku: 500 ks - 300 ks do 30 knihoven (3x100) a 200 ks pro 3 MAS- MAS zajistí 
předání tiskovin na povinná místa- cca 50 a dále bude brožury používat při prezentaci 
projektu jako tištěný výstup (cca 50 ks á MAS) 

b) Školení pro dobrovolné knihovníky- školení, které by se zaměřovalo na práci dobrovolného 
knihovníka směrem k chodu a funkčnosti knihovny (hospodaření knihovny, pozice a poslání 
knihovny v obci, jak využívat granty, ale také práci s příručkou- jak využívat příručku v praxi 
pro práci s jednotlivými skupinami občanů na obcích) 
Rozsah školení  
6 cyklů- 1 úvodní workshop, 4 samostatné semináře, 1 koncový workshop (se zhodnocením 
výsledků na počátku a na konci „výuky“).  
Na úvodním kurzu by se všichni knihovníci seznámili s obsahem a rozsahem kurzu a dostali by 
úkoly, které musí do koncového WS splnit. Smyslem školení knihovníků by bylo naučit 
dobrovolné knihovníky co nejvíce knihovnu zpopularizovat občanům v obci a vytvořit nějakou 
trvalou aktivitu zaměřenou na seniory a děti, případně jiné cílové skupiny (z výše vybraných 7 
cílových skupin). Semináře knihovníky proškolí i v jiných oblastech užitečných pro jejich práci. 
Tato aktivita navazuje na aktivitu další- zlepšení podmínek v knihovnách. (Předpoklad pro 
školení maximálně 60 osob (cca 2 osoby/knihovnu) 
Četnost školení  (orientační termíny): 
Úvodní workshop (WS)- listopad 2013,  
4 semináře- leden, duben, červen, září  2014,  
2.WS závěrečný- únor 2015 
Vše by probíhalo v odpoledních hodinách a rozsahu kurzu by byl 3-4 hodiny/školení. Na 
školení by byli pozváni různí odborníci- lektoři, podkladem pro školení by byly prezentace či 
podkladové materiály. Na výsledném WS by každý účastník prokázal, jaké akce nebo aktivity, 
a pro které konkrétní cílové skupiny se podařilo zrealizovat. Poslední koncový WS bude veden 
prezentační formou- každý se pochlubí, co udělal a od druhých se inspiruje anebo s nimi 
naváže spolupráci. 
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c) Zlepšení podmínek v knihovnách- aby mohly být v jednotlivých knihovnách nové aktivity 
připraveny a realizovány, je potřeba pro aktivity setkávání vytvořit vhodné podmínky. 
Knihovny v malých obcích nemají většinou velké plochy místností, ale často navazují na další 
společenské prostory (v malé obci je jeden společenský dům, který slouží obci a 
zastupitelstvu, knihovně, spolkům pro akce, ale i mnohdy plesům, nebo jako víkendová 
hospoda apod. )  Knihovny v obcích jsou malé, ale mohou často využít občas rozšířených 
prostor mobilní formou  v těchto sálech, které nejsou využívány pravidelně a denně. Pro toto 
využití však potřebují knihovny „mobilní knihovnický koutek“, který použijí na přípravu plochy 
v sálu ( např. koberec na hraní a sezení na zemi pro děti, stolečky, na které se dá něco 
odkládat, malovat na nich aneb hrát hry apod., stohovací židle a polštáře pro vytvoření 
pohodlného prostředí, pojízdný regál jako odkládací nebo přípravnou plochu dané akce). Při 
zjištění současného stavu knihoven víme, že nové aktivity nebudeme moci realizovat, pokud 
pro ně nevytvoříme vhodné základní podmínky a nevytvoříme „mobilní knihovnický koutek“ 
s nejnutnějším vybavením. Bez takového variabilního vybavení, které knihovny dnes nemají, 
nebude možné akce realizovat, proto je toto vybavení podmínkou pro další rozvoj aktivit a 
akcí v knihovnách. 

d) Spolupráce s regionálními knihovnami s vazbou na zapojení dětí a mládeže 
Velkým a silným tahounem v tomto projektu jsou profesionální knihovny. Mají zkušenosti, 
znalosti, odbornost a také daleko více čtenářů, než knihovny dobrovolnické na malých 
obcích.  Připravují mnoho akcí pro děti a mládež a aktivně s nimi spolupracují. V 
těchto regionálních knihovnách, kde je větší návštěvnost a mnoho  dětí, by pro projekt 
vznikla unikátní kvízová kniha propagující klasická historická díla, čtenářství , ale i pohled 
mladé generace na současný zrychlený styl života. Tuto komiksovou knihu s názvem „HÁDEJ 
KNIHU“ by vytvořily samy děti, a to právě na akcích v regionálních knihovnách. Nutno 
podotknouti, že v regionálních knihovnách jsou častými návštěvníky děti ZŠ a SŠ, které 
dojíždějí do regionálního města za vzděláním a mnohdy si krátí volnou chvíli právě časem 
stráveným v knihovně. Tedy tato regionální knihovna ve větším centrálním městě nebo 
městečku  velmi často pracuje i se členy- dětmi, které bydlí v jiné malé obci, ale díky 
dostupnosti- otevřenosti knihovny denně, povinným školním úkolům nebo užitečnému 
trávení času při čekání na dopravní spoje domů prostory knihovny často využijí. 
Kniha, vytvořená jako jeden z inspirativních výstupů projektu, by obsahovala komiksy tvořené 
dětmi, mládeží nebo studenty. Každý komis by v omezeném počtu obrázků zachytil obsah 
určitého známého literárního díla tzv. ve zkratce (pro jedno dílo by byo vyčleněno 3-5 
okének). Kvízová kniha by obsahovala  celkem 15 literárních děl, každé dílo by bylo zachyceno 
na jedné straně publikace s odkazem na autora (formát publikace by byl ½ formátu A4 na 
ležato- vazba by byla na užší straně- cca rozměr publikace šířka 105mmx délka 297mm- 
přesné rozměry upřesněny podle možností tiskárny). Komiksová kniha by byla oboustranná 
na cca 28 stran včetně obálky na křídovém papíru gramáže 200 mg v černobílé verzi. Zadní 
strana by potom obsahovala seznam celkem 15 děl, které jsou v knize zachyceny. Úkolem pro 
čtenáře by potom byla hádanka-  přiřadit komiksy k názvům konkrétních děl. Tyto kvízové 
publikace budou univerzálním dílem, které osloví čtenáře od školního věku po věk seniorský. 
Komiksové knihy bude možné sestavovat prostřednictvím volně šiřitelného a použitelného 
SW nástroje, ale také nebude bráněno tomu, aby zkratková kniha nebyla vytvořena pouze 
v kreslené formě, která bude do publikace přenesena.   
Pro malé děti (cílíme na děti MŠ a nižších ročníků ZŠ) budou vytvořeny omalovánky „HÁDEJ 
POVĚST“ s tématem regionálních pověstí. Obdobně jako u komiksové knihy tyto budou 
tvořeny vždy 1/3 obrázky z pověstí a bájí regionu Poličska a Bysterska, regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska a Hlinecka a Chrudimska (počítáme 16 obrázků -3x5 + obálka). 
Týmy vytipují témata pověstí, nechají zpracovat malířem a nechají omalovánky vytisknout. 
Na jejich zadní straně bude také seznam pověstí a děti budou muset uhádnout, ke které 
pověsti se který obrázek vztahuje. Následně budou omalovánky sloužit pro aktivity projektu i 
jejich udržitelnost.  
Tato kniha bude dostupná v knihovnách členům knihovny a také jako propagační produkt na 
akcích knihoven a akcích jednotlivých MAS. Omalovánky budou dostupné školkám, malým 
čtenářům knihoven (i neregistrovaným), kteří se budou účastnit jednotlivýcj akcí. 
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Cílem aktivit Místní akční skupiny je plnění role seznámení, sdružení nebo dlouhodobé spolupráce 
určitých aktivit v regionu, určitých skupin v regionu i mimo něj a určitých zájmů. MAS má za úkol 
jednotlivým zájmovým skupinám formou projektu spolupráce pomoci ke jejich další spolupráci a 
rozvoji. MAS Sdružení pro rozvoj Poličska jako zkušená MAS v oblastech projektů spolupráce a 
podpořená z PRV- osa IV. Leader touto formou nabízela na svém území spolupráci vždy určitým 
skupinám obyvatel, konkrétně: 
Projekt Našim nejmenším - napomohl spolupráci mateřských center a malých obcí ve třech MAS - 
vybavení a společné akce 
Projekt Venkov-můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“- napomohl spolupráci základních škol v regionu tří 
MAS- tvorba čítanek regionální vlastivědy, prvouky 22 obcí, vzdělávacích minifilmů, tvorba pexes a 
kvartet jako doplňkového produktu pro děti ve školách i jako prezent regionu MAS jednotlivým obcím 
Projekt Hřbitovy- naše kamenná historie- napomohl spolupráci obcí, které plní funkci správy hřbitovů 
(elektronickou správu dat, mapy a evidenci podle zkona o pohřebnictví),  ale také aktivitu 
celosvětovou- tvorbu speciálního webu pro vyhledávání předků včetně fotografií a dohledání 
konkrétního hrobového místa, představení unikátních míst v regionu tří MAS nebo zachování 
historických událostí v regionu. 
Obdobnou formou míří navrhovaný projekt spolupráce „Nezapomeňte (se) vrátit“na naše občany-
čtenáře, ale i nečtenáře nebo budoucí čtenáře různých věkových vrstev  
 

Smyslem a obsahem našeho projektu je: 
 zvýšit úroveň aktivit a služeb knihoven a povýšit je na malá, ale akční obecní centra dění v obci, 
a to konkrétně: 
a) naplnit knihovny více čtenáři, kteří nebudou jen vypůjčovat knihy, ale budou chápat knihovnu 
jako malé akční obecní centrum dění, kde si mohou popovídat, něco nového se dovědět nebo jen 
příjemně strávit čas 
b) ukázat dobrovolným knihovníkům, jaké mají možnosti působit na děti a občany v obci, jaké 
akce mohou i na malém prostoru s velkým úspěchem realizovat 
c)  propojit dobrovolné knihovníky formou spolupráce s ostatními (regionálními i dobrovolnými) 
inspirovat se příklady z okolí 
d) zvýšit znalost souvislostí poslání a funkce obecní knihovny pro knihovníky i starosty 
e) zvýšit úroveň služeb každé vesnické knihovny 
f) zlepšit stav vybavení pro konání různých akcí 
g) zvýšit počet čtenářů=členů knihovny 
h) nabídnout malým obcím akce a aktivity, za kterými nemusí dojíždět do větších města, ale 
mohou dojít v rámci své obce 
i) zvýšit úroveň všeobecné vzdělanosti formou publicity známých literárních děl nebo 
regionálních pověstí  

 
Podmínky partnerského projektu, abychom ho mohli podat na SZIF a měli šanci uspět v obrovské 
konkurenci ostatních MAS: 

 NELZE jen vybavit knihovny,  proškolit knihovníky a dodat jim manuál a komiksové 
kvízové knihy a omalovánky, musí se knihovníci sami chtít aktivně zapojit a spolupořádat 
některé akce 

 MUSÍME projektu „vdechnout“ nádech partnerství= spolupráce s ostatními 
skupinami=která bude formou společných výstupů (manuál knihovníka a kvízová 
komiksová kniha nebo omalovánky) použitelné jako motivační produkt zejména pro malé 
a mladé čtenáře a jako příklad dobré praxe pro ostatní MAS v ČR 

 projekt MUSÍ MÍT  funkční udržitelnost 5 let od ukončení - každá knihovna díky podpoře 
a školení dokáže vytvořit minimálně 2 akce pro 2 různé cílové skupiny, které se budou po 
dobu udržitelnosti realizovat pravidelně a každoročně 
 

DOPORUČENÍ: 
 
do projektu se za jednotlivé obce, prosím, hlaste Vy- knihovníci nebo knihovnice, kteří  máte 
zájem, aby se knihovna aktivitami rozšířila, abyste měli více čtenářů a knihovna „oživla“. Vedení 
obcí- proberte, prosím, aktivu knihoven ve Vaší obci se svými knihovnicemi nebo knihovníky a 
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zvažte, zda jste schopni přijmout výhody, ale i povinnosti v projektu. Pracovnice/pracovníci 
knihoven budou pro MAS partneři a MASky bez partnerů projekt samy nezrealizují.   
 
Náklady projektu  
Projekt je koncipován jako základ na 30 knihoven ze tří MAS=cca 10 knihoven na MAS 
(podklady a čísla budou upraveny podle konkrétního zájmu z jednotlivých území, náklady mohou být 
aktuálně po schůzkách a závazných přihláškách jednotlivých obcí upraveny) 
 
1. Náklady na tvorbu  brožury Knihovna- místo setkávání aneb Manuál vesnického knihovníka 
   56 stran + 4 strany obálky- tisky 
tvorba obsahu knihy- (100 hodin přípravy á 250 Kč/hod)= 25 000 Kč 
tisky - 500 ks á  nabídková cena 100 000 Kč 
Celkově tvorba + tisk 125 000 Kč 
 
2. Náklady na školení- 6 lekcí á 3-4 hodiny + 6 hodin přípravy/akci- školení hromadné na jednom 
místě pro 60 osob. 60 hodin na školení a přípravu á 400 Kč/hod= 24 000 Kč + tisk materiálů pro 60 
osob= 9000 Kč. Občerstvení pro akce s omezeným počtem osob + certifikátem (pod prezenční 
listinou)=50 Kč*6 akcí*60 osob= 18 000 Kč 
celkově 24 000+9 000+18 000=51 000 Kč 
 
3. Náklady na vybavení čtenářských koutků knihoven: 
Vybavení: 8 ks stohovatelných židlí á 550 Kč= 4400 Kč,  2 stolečky pro hry a odkládání á 700 Kč= 1 400 
Kč, 1 ks kobercová plocha mobilní (rozměr min 120cmx170cm)-3200 Kč + 10 polštářků na sezení a 
opírání zejména pro děti a mládež  á 120 Kč= 1000 Kč+ 1 speciální pojízdný stoleček á  3500 Kč   
Dále vybavení každé knihovny pomůckami- podle zvolené klientely vybrány pomůcky pro realizaci 
akcí ve výši 12 000 Kč (například deskové hry apod.) celkem vybavení 1 knihovny 
4 400+1400+3200+1200+3500+12 000=25 700 Kč…..pro předpokládaných 30 knihoven = 30*25 100= 
771 000 Kč 
 
4. Náklady na tisk a grafickou úpravu kvízové komiksové knihy „Hádej knihu“ 
kniha v křídovém podání- rozsah výtisků 12 000 Ks á 40 Kč= 480 000 Kč 
 
5. Náklady na grafickou přípravu a tisk omalovánek „Hádej pověst“ 
omalovánky-grafika  16 obrázků (3x5 z regionů + 1 obrázek na obálku) -á 2000 Kč/obrázek =32 000 
Kč, tisk omalovánky 12 000 ks á 11 Kč= 132 000 Kč- celkem 164 000 Kč 
 
6. Náklady na vedení a realizaci projektu- manažer projektu- 10 000 Kč/měsíc= 18x11500 s odvody= 
207 000 Kč 
 
Celkové náklady  125 000+ 51 000+ 771 000+480 000+164 000+ 207 000= 1 798 000 Kč…- 
zaokrouhlujeme pro dobrý výpočet na 1 800 000 Kč 
Náklady na jednu knihovnu celkem  59 933 Kč- zaokrouhleně 60 000 Kč, ale spoluúčast (vlastní 
vložené finance, které se nevrátí) ve výši 10% = pouze 6 000 Kč/knihovna 
 
Při rozlišném počtu knihoven (nižší či vyšším než 30 ) musíme náklady přepočítávat na konkrétní 
počet knihoven. 
Náklady/knihovnu se tak mohou pohybovat od 50 000 Kč-80 000 Kč- se spolúčastí 10%- tedy 5 000-
8000 Kč. 
 
Podmínky pro zapojení jednotlivých obcí/knihoven  do projektu: 
Projednání v jednotlivých obcích -zastupitelstvo nebo starosta + zástupce knihovny + písemné 
potvrzení zapojení do projektu do konce dubna 2013 
V jednotlivých MAS proběhne v březnu představení projektu starostům a zástupcům knihoven, kde 
bude vysvětlen i detailní postup realizace. 
Následně projekt musí schválit Valné hromady všech tří MAS, aby mohla být žádost v červnu podána. 
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Co za spolu-podíl financování jednotlivé obce (zástupci knihoven)  dostanou? 

 10 ks tištěného manuálu/knihovnu s názvem  Knihovna- místo setkávání aneb manuál 
venkovského + manuál v tištěné formě kdykoli pro tisk k dispozici a volně šiřitelný na 
webu obce, MAS i knihovny 

 2x účast zástupce knihovny (2x knihovník, případně 1x knihovník + 1x obec) na školení se 
6 cykly včetně úvodního a konečného WS + 4 seminárními cykly- rozsah cca 3-4 
hodiny/seminář + získání podkladových materiálů + občerstvení cca 50 
Kč/seminář/osoba, zdarma obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu  

 300 ks komiksových knih/knihovna  vytvořených dětmi v regionálních knihovnách 
s názvem „Hádej knihu“…….propagační a výukový materiál pro všechny generace. 

 300 ks omalovánek s názvem „Hádej pověst“…….propagační a výukový materiál pro děti 
MŠ a první ročníky ZŠ 

 Vybavení mobilního čtenářského koutku pro každou knihovnu + základní vybavení pro 
mobilní čtenářskou a hráčskou plochu a pomůcky (například stolní deskové hry pro děti i 
dospělé) v hodnotě 25 700 Kč 

 
Co bude muset zajistit každá obec? 

 podle vypočtené kalkulace (počtu přihlášených knihoven) předfinancování 10% vlastního 
podílu na projektu = při počtu 30 knihoven = celkové náklady  60 000 Kč,  10%= 6 000 Kč. 

 spolupráci s MAS na předfinancování celé částky projektu (tedy 100% na danou MAS)- 
formu předfinancování by měla každá MAS řešit vlastními prostředky anebo úvěrem, 
případně jinou formou (například předfinancováním celé částky z prostředku obcí), forma 
předfinancování bude záležet na dané MAS a dohodě s jejími obcemi 

 spolupráci obcí s knihovnami (jejími pracovníky) i občany -obec může posílit příležitost 
z knihovny učinit místo setkávání pro občany- od dětí po seniory a podpořit různé akce 

 
Co budou muset zvládnout a získají všechny MAS? 

 realizaci celého projektu jako kmenová a partnerské MAS, společnou spolupráci, 
koordinaci členů projektu z dané MAS, společná jednání, společná realizace VŘ 

 společné předfinancování vlastního podílu a výběr příspěvků od jednotlivých obcí 

 řádné zaúčtování a kontrolu „nabytého majetku“ a jeho distribuci 

 spolupráci s manažerem projektu, na kterém bude koordinace projektu jako celku (za 
spolupráce pracovníků MAS) 

 udržitelnost projektu po dobu 5 let  

 každá MAS získá jako výsledek 1000 ks brožur „Hádej knihu“ , ale také produkt v el. 
formě, stejně jako Manuál venkovského knihovníka v el. formě v hodnotě cca 65 ks a 
Omalovánky „Hádej pověst“ v počtu 1 000 ks. 

 MAS, které ještě nemají zkušenosti s projekty spolupráce, získají zkušenosti s realizací „za 
hranicemi MAS“ a inspiraci do dalších projektů 

 
SMYSLEM PROJEKTU SPOLUPRÁCE JE: 
*NAUČIT KNIHOVNY PRACOVAT SPOLEČNĚ PODLE MOŽNOSTÍ A PŘÍKLADU JINÝCH REGIONŮ, 
DOVYBAVIT JE ZÁKLADNÍM MATERIÁLEM PRO KONÁNÍ AKTIVIT A NAUČIT KNIHOVNY PŘIPRAVOVAT 
AKTIVITY SAMOSTATNĚ, ALE SPOLUPRACOVAT NAPŘÍČ REGIONY.  
*ZVÝŠIT NÁVŠTĚVNOST A ZÁJEM O KNIHOVNY, NEJEN POČET PŮJČENÝCH KNIH, ALE POČET 
NÁVŠTĚVNÍKŮ. 
 
Obsah projektu zpracovaly: 
za MAS:Olga Ondráčková- manažerka MAS Hlinecko, o.s., Petra Martinů- manažerka MAS Sdružení 
pro rozvoj Poličska o.s., Mirka Šejnohová- manažerka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 
za knihovny:Lenka Navrátilová-knihovna Polička, Stáňa Kavanová- knihovna Jevíčko, Helena 
Vykydalová- knihovna Jaroměřice, Ludmila Koláčková- knihovna Moravská Třebová 


