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Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven 
aneb Co se podařilo a co nás čeká do 

budoucna           
Alena Součková           

 
     Koncepce a dlouhodobé plány mají své opodstatnění, zvláště tam, kde jsou vynakládány nemalé finanční 
prostředky a sleduje se jejich hospodárné využívání. Výjimkou není ani oblast kultury. První koncepční materiál 
rozvoje knihoven na léta 1999-2003 byl připraven v souvislosti se vznikem krajů (tehdejší státní vědecké knihovny se 
staly krajskými, nově koncipovány byly knihovny ve čtyřech krajích, kde tento typ knihovny dosud neexistoval). Další 
strategické materiály rozvoje knihoven vznikly v návaznosti na knihovní zákon (zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách 
a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) - Strategie rozvoje knihoven 2003 - 2005 a 
Strategie rozvoje knihoven 2003 - 2008. Jedním z cílů bylo umožnění čerpání finančních prostředků z dotačních 
titulů státního rozpočtu pro rozvoj knihoven (např. VISK, Knihovna 21. století ).  
 
      Poslední dosud platný dokument Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010 
projednala a schválila vláda v návaznosti na obdobné materiály Evropské unie a UNESCO.  
 
      Hlavním cílem je, aby každý obyvatel České republiky měl rovné šance v přístupu ke kvalitním knihovnickým a 
informačním službám, které knihovny poskytují. Úkoly, jejich řešení a financování, dílčí kroky a směry právě tento 
dokument přináší. Text koncepce je veřejně přístupný na webu Národní knihovny ČR, portál Informace pro knihovny, 
oddíl Legislativa doporučení standardy, část Koncepce strategie, deklarace. http://knihovnam.nkp.cz Text je také na 
webových stránkách Ministerstva kultury ČR. http://www.mkcr.cz  
 
      K dispozici je i tištěná forma pro potřeby knihovníků i představitelů státní správy a samosprávy. 
 
      V návaznosti na celostátní dokumenty vznikly i koncepce rozvoje a spolupráce knihoven v jednotlivých krajích. V 
Královéhradeckém kraji byl materiál Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na 
období 2003-2005 s výhledem do roku 2008 zpracován a předložen na podzim roku 2003. Dokument společně 
vytvářeli na pracovním workshopu zástupci veřejných a odborných knihoven. Text dokumentu by měl být v každé 
profesionální knihovně kraje. Elektronická verze je vystavena na webu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
v sekci Pro knihovny, oddíl Dokumenty. Přímá adresa: http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty/koncepce-03-
08.doc  
 
      Za pět let existence je třeba koncepci vyhodnotit a připravit novou. 
 
      Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven se týká všech knihoven i spolupracujících subjektů v kraji. I když text 
bude vznikat na půdě krajské knihovny, opět budeme pracovat společně a přivítáme nápady a názory i z dalších 
knihoven. Ohlédneme-li se zpět, za pět uplynulých let se hodně změnilo, především k lepšímu. Markantně je to vidět 
v obcích (nové prostory, vybavení počítači, veřejný internet, fungování regionálních informačních systémů) i ve 
městech se máme čím pochlubit, ale víme i o problémech (klesající počet registrovaných čtenářů, informační 
gramotnost obyvatelstva, rostoucí ceny dokumentů). Zamysleme se společně a připravme dokument, který bude 
podporovat naše snahy a zviditelní knihovny před veřejností i zřizovateli. 
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