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Vyhlášení programů VISK a
Knihovna 21. století
Oddělení služeb knihovnám
Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje dotační tituly pro všechny knihovny evidované dle
knihovního zákona. VISK (Veřejné informační služby knihoven) v podprogramech VISK
2,3,5, 7, 8 a 9.
Podprogram VISK 3 – Informační centra knihoven je prioritně zaměřen na tyto oblasti:
- zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí,
- zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních
informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven,
- rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT,
- zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako
informačního centra obce),
- zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení
informačních zdrojů,
- využití vzájemné kooperace knihoven muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování
informačních zdrojů na bázi ICT.
S velkou pravděpodobností se jedná o poslední možnost získání dotace pro
vzdělávání, automatizaci, digitalizaci, souborné katalogy, přístupy k informačním zdrojům
apod.
Dotační titul Knihovna 21. století je zaměřen na podporu práce s národnostními
menšinami, podporu všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro osoby se
zdravotním postižením, kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost a ochranu knihovního
fondu před nepříznivými vlivy prostředí.
Přihlášky a stanovené podmínky jsou ke stažení na: http://visk.nkp.cz a
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm
Uzávěrka je 10. ledna 2006.
Podpora připojování knihoven k internetu je řešena v rámci programu Ministerstva
informatiky ČR Projekt internetizace knihoven (PIK). V průběhu roku 2006 se
předpokládají ještě dvě výzvy.
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