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Masarykova veřejná knihovna
Vsetín - instituce komunitních
aktivit a celoživotního
vzdělávání
Alena Součková
Počátky vsetínské knihovny jsou spojeny s oslavami 70. narozenin tehdejšího
prezidenta T.G.Masaryka v roce 1920, ale čtenářské spolky fungovaly již v 19. století ačkoliv Vsetín byl ještě v té době malým, zapadlým horským městem. Knihovna několikrát
měnila své umístění, ale prostory byly všude nevyhovující a stísněné (např. téměř
padesátileté působení ve vile na Svárově nedaleko nádraží).
Architektonický projekt nových prostorů pro knihovnu vznikl v roce 2004 a za finanční
podpory ze strukturálních fondů EU se nová knihovna otevřela pro veřejnost na podzim
roku 2006.
Knihovna samotná i jako partner města Vsetín a dalších neziskových organizací se
zapojila do několika projektů zaměřených na integraci znevýhodněných osob do
společnosti - zejména nezaměstnaných, maminek na a po rodičovské dovolené a dětí
ohrožených sociální exkluzí.
Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín lze charakterizovat jako centrum vzdělávání,
komunikace, informací a relaxace.
Knihovna se nachází na Dolním náměstí v moderní administrativní budově.
Nepřehlédnutelnou se stává nejenom díky nevšednímu architektonickému pojetí, ale i
díky výhodnému umístění v centru města, nedaleko zastávek městské dopravy i v rámci
pěší zóny. Knihovna je přístupná všem zájemcům, široké veřejnosti i návštěvníkům
města. Bezbariérový přístup do všech prostorů je samozřejmostí.
V přízemí, s možností samostatného vchodu, najdete informační centrum poskytující
občanům a turistům informace o městě a regionu (Valašsko, Beskydy…) a další
doplňkové služby (prodej vstupenek, veřejný internet, kopírování, prodej map a
propagačních předmětů, možnost posezení a občerstvení…). Na galerii je umístěna
počítačová učebna, která nabízí počítačové kurzy a semináře pro nezaměstnané a
maminky s malými dětmi (akreditovaný 40hodinový rekvalifikační kurz, jednodenní
semináře, motivační programy s psychologem atd.).
I další prostory, které poskytují knihovnické služby (výpůjční oddělení pro dospělé,
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čítárna a hudební oddělení, studovna, společenský sál), jsou přístupny široké veřejnosti.
Velmi oblíbený je komunitní klub - K-klub - se širokou nabídkou časopisů, stolních
deskových her a aktivit pro mládež.
Příjemné prostředí, relaxační místa, nabídka setkávání a besed se zajímavými lidmi to dokládá, že knihovna je potřebnou a vyhledávanou institucí a uspokojí i ty nejnáročnější
uživatele.
Více informací naleznete na webových stránkách http://www.mvk.cz , včetně
prezentace Cesta knihovny ke komunitnímu a vzdělávacímu centru regionu aneb
Otevřená knihovna pro všechny a prezentace Stěhování knihovny převážně nevážně. Nechejte se inspirovat.

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz

http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=846

20.10.2007

