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Počítače do knihoven a p řipojení k
internetu aneb Jak vyrovnávat
úrove ň služeb poskytovaných

knihovnami           

Alena Sou čková          

     V návaznosti na článek Internetizace knihoven ve 3. čísle loňského ročníku zpravodaje U nás
bychom rádi přinesli informace o dalším postupu přípravy projektů v Královéhradeckém kraji.
Počítače pro obecní knihovny
Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání v prosinci 2004 schválila přípravu projektu
internetizace knihoven a uložila oboru informatiky Krajského úřadu a Centru evropského
projektování (CEP) přípravu tohoto projektu do SROP – opatření 2.2 s využitím finančních
prostředků EU; zároveň schválila spolufinancování tohoto projektu. 
Cílem projektu je vybavení obecních knihoven, které doposud nemají žádnou techniku,
potřebným technickým zařízením k provozování veřejně přístupného internetu v knihovně.
Pořízena bude jedna počítačová stanice odpovídajících parametrů, základní software, antivirová
ochrana a zařízení pro tisk. Knihovny, které splňují podmínky, byly osloveny k vyplnění žádosti a
podepsání předběžného prohlášení. Přihlásilo se 90 obecních knihoven ze všech oblastí
Královéhradeckého kraje. 
Vybavení knihovny technikou je podmíněno následným zřízením veřejně přístupného internetu a
jeho provozováním po dobu minimálně 5 let. 
Projekt internetizace knihoven (PIK) – z řízení přípojky a platba poplatk ů

Projekt vyhlašuje Ministerstvo informatiky ČR a navazuje na dřívější podprogram VISK 3 -
varianta A. 
Cílem je připojení knihoven k internetu. Žadatel získá připojení linkou P1C (ADSL 512/128 kb/s,
agregace 1:20) a úhradu měsíčních poplatků po dobu 36 měsíců. 
Na webových stránkách Ministerstva informatiky ČR v oddíle Informační systémy veřejné správy
– Intranet veřejné správy - Projekt internetizace knihoven jsou vystaveny potřebné dokumenty,
včetně formuláře žádosti a podmínek účasti.
http://www.micr.cz 
Žádosti v tištěné formě se posílají prostřednictvím krajských knihoven – termín zaslání do
příslušné krajské knihovny je do 18.3.2005. 
Povinnou součástí žádosti jsou dotazníky v příloze ohledně připojení úřadu a školy v místě. V
případě, že je knihovna v budově, která není majetkem obce, je třeba přiložit také souhlas
majitele či správce budovy. 
Realizaci projektu zajišťuje Český Telecom. Na bezplatnou telefonní linku centrální podpory na
čísle 800 20 21 22 je možné se obracet s dotazy a problémy připojení. 
Vyhlašování dalších etap projektu se předpokládá v souladu s připravovanými a rozpracovanými
krajskými projekty. 
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Projekt je přednostně určen knihovnám v obcích a v odlehlých místech. Žádost mohou podat i
knihovny, které mají připojení z dřívější doby a požadují zvýšení rychlosti. Projekt je otevřen i pro
odborné knihovny, které jsou zaregistrovány u Ministerstva kultury ČR a poskytují veřejně
přístupný internet. 
Projekt předpokládá technickou připravenost v místě instalace a součinnost při realizaci. 
Bližší informace k projektům podají metodici pověřených knihoven, oddělení služeb knihovnám
SVK Hradec Králové, případně odpovědný pracovník Ministerstva informatiky ČR, Mgr. Martin
Boka, tel: 221 008 268, mailto:Martin.Boka@micr.cz  .
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