MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV
Zámecká 2, 356 01 Sokolov, IČO: 70865949
tel: 352 622 505, 352 602 067
fax: 352 661 984
e-mail: knihovna@mksokolov.cz

Koncepce rozvoje Městské knihovny Sokolov na léta 2016 – 2020
Každá veřejná knihovna by měla plnit zejména následující funkce:

1. Garantovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu prostřednictvím
svých fondů, informačních zdrojů a veřejně přístupného internetu
Garance rovného přístupu k informacím je zakotvena i v zákoně č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách. Mělo by být naplněno mj. zajištění bezbariérovosti – nabízet služby
a bezbariérový přístup do prostor knihovny nevidomým, neslyšícím i fyzicky
handicapovaným. Tento požadavek není pro MKS možné v současné době splnit, protože je
v pronájmu v objektu, který patří Muzeu Sokolov. V současné době je možnost
bezbariérového přístupu pouze do čítárny v přízemí zámku.










Pro fyzicky handicapované občany, kteří nemohou dojít do knihovny, nabízí MKS
možnost rozvozu knih (rozváží se 1x měsíčně). Tuto službu budeme rozvíjet
i nadále.
Pro zdravotně handicapované občany, kterým handicap nedovoluje číst knihy
v klasické tištěné podobě, chceme pokračovat v doplňování fondu zvukových
knih. K tomu pravidelně využíváme dotačních titulů Ministerstva kultury
a dalších zdrojů. Doplňování tohoto fondu budeme koordinovat s poptávkou
zájemců, kteří službu využívají.
Pravidelně spolupracujeme s organizacemi sdružujícími občany se zrakovým
a mentálním znevýhodněním. Plánujeme rozšíření spolupráce a služeb také
s organizacemi pro občany se sluchovým znevýhodněním a s kluby seniorů.
Nadále pokračovat ve spolupráci s Nemocnicí Sokolov a s Domem ošetřovatelské
péče v Dolním Rychnově, popř. i s dalšími zařízeními, která pečují o zdravotně
handicapované klienty, na zajištění předčítání (biblioterapie), výtvarných dílen
(arteterapie)…
V budoucnu se účastnit celostátního projektu Bezbariérová knihovna - snažit se
získat standard Handicap friendly – knihovna přívětivá k lidem s jednotlivými
druhy handicapů. Tento plán bezbariérového přístupu je v současné době zatím
nerealizovatelný – omezení památkově chráněným objektem, ve kterém je
knihovna v pronájmu.

2. Uchovávat a zpřístupňovat kulturní dědictví v psané, tištěné i digitální
formě
Je realizováno především prostřednictvím výpůjčních služeb.
Zaměřit se na průzkum čtenářských potřeb dotazníkovým šetřením a anketami
v uvedeném období.
 Větší prostor věnovat doporučování a propagaci zajímavých nových knižních
titulů (např. na webu, v tisku, pořádáním literárních večerů, předčítáním dětem…).
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Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, s ostatními knihovnami
v regionu a se subjekty, které vydávají knihy o regionu, se snažit o budování co
nejúplnějšího fondu regionální literatury

3. Být centrem celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro knihovníky


Nabízet možnost celoživotního vzdělávání jak veřejnosti, tak knihovníkům
sokolovského okresu. Tento plán je zatím realizovatelný jen v omezené míře –
nedostatek prostor a absence PC učebny v současném objektu knihovny.

4. Podílet se na rozvoji čtenářské a informační gramotnosti




Pokračovat v pořádání akcí pro MŠ - informační gramotnost podchytit již od
dětství.
Dále nabízet informační lekce pro žáky ZŠ a studenty SŠ, kde budou seznámeni se
službami, které jim může knihovna nabídnout.
Pořádat besedy se spisovateli a ilustrátory pro školy i pro veřejnost, a tím
přispívat k podpoře a propagaci čtení a literatury.

5. Zajišťovat informační zdroje pro výzkum, vývoj i pro kreativní průmysl
V současné době MKS nabízí přístup k právním informacím prostřednictvím databáze
legislativních předpisů.


Podle požadavků uživatelů získávat přístup k dalším databázím

6. Tvořit systém vzájemného sdílení služeb a efektivní využití informačních
zdrojů při poskytování služeb uživatelům
V současné době je vzájemné sdílení služeb knihoven realizováno především
prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb, které v rámci kraje fungují bezplatně.


Automatizací všech knihoven usnadnit přístup k informacím i pro čtenáře
v malých obcích – v současné době na Sokolovsku již nejsou automatizované
pouze obecní knihovny v Rovné a v Oloví..

7. Podílet se na snížení dopadu digitální propasti mezi těmi, kdo mají a kdo
nemají přístup k informačním technologiím nebo jsou digitálně negramotní
Knihovna nabízí bezplatný přístup k síti internet pro všechny své návštěvníky. Pro ty, kteří
neumějí PC užívat, je možné krátké proškolení obsluhujícím personálem.

8. Nabízet prostor pro volnočasové aktivity, neziskovou kulturu, podporovat
kreativitu a rozvoj duchovních, emocionálních, sociálních a jazykových
dovedností



Dále rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku akcí pro děti (výtvarné dílny, pořádání
zábavných dětských odpolední, literárních, výtvarných i vědomostních soutěží…)
Pro děti i pro dospělé pokračovat v pořádání kreativních seminářů (např. tvůrčího
psaní, žurnalistický, výtvarný…), které budou přispívat k rozvoji jejich estetických
dovedností a kreativity.
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Pro dospělé rozšířit nabídku přednášek a besed, a to i o regionální témata, která
by zvýšila pocit sounáležitosti s regionem.
Nabídky volnočasových aktivit dále rozšiřovat podle zájmu návštěvníků.

9. Podporovat komunitní aktivity a sociální integraci na místní úrovni, zvyšují
pocit sounáležitosti s obcí
Komunitní aktivity knihovny směřují ke skupinám se stejnými zájmy a potřebami. V současné
době již při knihovně funguje např. Dámský klub, spolupracujeme s místní organizací Svazu
včelařů, Člověka v tísni a v příštím období bychom chtěli velmi výrazně rozšířit aktivity pro
občany se různými druhy zdravotního znevýhodnění a s kluby seniorů.
 Podporovat úlohu knihovny jako přirozeného centra rozvoje občanských komunit
a jejich kreativity.
 Rozšiřovat nabídku pro další komunity návštěvníků, podporovat komunitní aktivity
také pro handicapované (nevidomé, neslyšící…) a seniory.

Zajištění regionálních funkcí
MKS je také Krajskou knihovnou Karlovy Vary pověřena na základě zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách výkonem regionálních funkcí (dále jen RF) pro veřejné knihovny na území
bývalého okresu Sokolov. V jeho rámci plní a koordinuje výkon RF pro 32 základních
knihoven (11 knihoven s profesionálními knihovníky, 21 knihoven s dobrovolným
knihovníkem). V této oblasti je nutné se zaměřit na:
 Poskytování základním knihovnám v regionu poradenské, vzdělávací a koordinační
služby, budovat výměnné fondy a zapůjčovat výměnné soubory dokumentů
a napomáhat rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních
služeb.
 Pokračovat v postupné automatizaci - v budoucnu by všech 32 obsluhovaných
knihoven v kraji mělo poskytovat automatizované služby.

Spolupráce s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi
Abychom mohli splnit své cíle je nutno rozvíjet spolupráci s dalšími kulturními (MDK,
muzeum) a vzdělávacími (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM…) institucemi ve městě a také s Krajskou
knihovnou Karlovy Vary.

Získávání mimorozpočtových prostředků
Pro rozvoj informačních a kulturních služeb knihovny je třeba zajistit odpovídající finanční
prostředky. K tomu chceme využívat všech možností a hlásit se s projekty do vypsaných
dotačních programů pro knihovny (např. Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj…), žádat
o příspěvky různých nadací a oslovovat také soukromé firmy.

Zpracovala: Mgr. Daniela Drobečková
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