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Kutnohorská knihovna je opět úspěšná
v získávání dotací. Realizovat tak bude projekty
za téměř půl milionu korun mimo běžný roční
rozpočet.
Je už neměnnou skutečností, že Městská knihovna Kutná Hora každoročně maximálně využívá
možnosti dotačních a grantových žádostí. Vyhledává vhodné dotační tituly, které korespondují
s vizí rozvoje knihovnických služeb v Kutné Hoře tak, aby kutnohorští návštěvníci knihovny co
nejvíce profitovali.

Zatímco v loňském roce jsme díky takto získaným finančním prostředkům
vybudovali třeba mobilní učebnu, vzdělávali seniory a nakupovali knižní fond
v cizích jazycích, rok 2017 bude především ve znamení rozvoje informačních
technologií.
Ty v kutnohorské knihovně nejsou aktuálně tak dobré, jak by mohly být. Je
třeba reflektovat například bezproblémové využívání tabletů, chytrých telefonů
a dalších technických zařízení. Výpůjční systémy knihoven taktéž dosáhly
výrazných změn. Webovou prezentace knihovny je třeba propojit s novými
službami, které na současné platformě prostě fungovat nemůžou.
Všechny tyto změny jsou ale finančně náročné a bez podpory mimo běžný
rozpočet i obtížně realizovatelné. Těší nás, že pro letošní rok vyhlášené
programy se shodují s našimi cíli. Vždyť i z našeho města víme, že ne vždy to je
při získávání peněz z dotací pravidlem. Důležité také je, že na knihovní fond a
vzdělávání samozřejmě ani letos nezapomínáme a podporu jsme získali.
Uvedené priority jsme zapracovali do dotačních žádostí v několika grantových
programech a doposud tak získali pro rok 2017 částku 426 000,-.
A co je tedy konkrétně v plánech roku 2017?
 Přejdeme na nový automatizovaný knihovní systém Tritius – moderní
webovou aplikaci, kterou je možné provozovat na široké škále zařízení
bez ohledu na hardware a operační systém. Systém běží na všech
běžných operačních systémech (Windows, Mac, Linux) stejně jako na

moderních mobilních zařízeních (Android, Apple iOS) - a to vše bez
nutnosti složité instalace.
 Dále jsme podporu získali pro nákup nové cizojazyčné literatury, kromě
angličtiny to bude letos španělština, francouzština a ruština.
 Nakoupíme i českou, převážně nekomerční literaturu.
 Finanční krytí jsme také získali už v prvním čtvrtletí třeba pro Krajský
festival uměleckého přednesu „Ten verš si tiše říkám“ nebo besedy
v rámci vzdělávacích modulů.
 Noc literatury 2017, nový modul Univerzity volného času a kurzy IT pro
seniorskou skupinu našich čtenářů uspořádáme s velkou radostí.
 Zaměříme se na změnu webové prezentace naší knihovny.

Nejsou to samozřejmě zdaleka jediná plánovaná vylepšení a změny, plánujeme
využití RFID technologií, změny v ukládání fondu ve skladech atd. S jednotlivými
projekty se můžete v průběhu roku seznamovat na webu knihovny.
Ale nejlépe, když se přijdete osobně přesvědčit. Těšíme se na Vás.
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