OBEC ŠPAČINCE
Obecný úrad v Špačinciach, Hlavná ul. č. 183/16, 919 51 Špačince
Pripojenie Obecnej knižnice Špačince na internet a jej
elektronizácia
1. Súčasný stav
Obecná knižnica v Špačinciach je, organizačnou súčasťou Obecného úradu v
Špačinciach. Je verejnou knižnicou. Poskytuje služby 2170 obyvateľom obce, z toho je 217
školopovinných detí a 58 detí v predškolskom veku.
Výpožičný čas - utorok, štvrtok, piatok: od 15:00 hod. do 16.00 hod.

2. Cieľ projektu
Pripojením knižnice na internet chceme:
 zabezpečiť v zmysle knižničného zákona a zákona o slobodnom prístupe k informáciám
prístup obyvateľov k informáciám z oblasti samosprávy, štátnej správy, regiónu,
ekonomiky, k informáciám o možnosti zamestnania, informáciám na podporu zvyšovania
právneho vedomia občanov a zo všetkých oblastí života,
 podporiť program elektronizácie knižníc v SR,
 skvalitniť vlastné knižničné služby, využitím prístupu k on-line katalógom iných knižníc
pripojených na internet - (MVS),
 po zapojení knižnice do niektorých národných alebo regionálnych projektov.
automatizácie knižničných služieb, bude mať pracovník okamžite vytvorené podmienky
na kooperatívnu katalogizáciu

3. Očakávané výsledky
Dôvodom ku spracovaniu projektu je snaha obecného úradu zaistiť kva1itný, rýchly a
spoľahlivý prístup občanov k najrozmanitejším informačným zdrojom prostredníctvom siete
internet.
Na realizáciu projektu je potrebné v súčasnosti knižnicu rozšíriť o nové priestory. Na
základe predbežného záujmu u návštevníkov knižnice, v škole a združení a spolkov v obci, je
veľký záujem o nové možnosti prístupu k informáciám, hlavne u mládeže.
Pripojenie knižnice na internet vytvorí väčšie komunikačné možnosti medzi občanmi,
čo bolo doteraz výsadou väčších miest a obcí, zrušia sa komunikačné bariéry, čím sa zníži
izolácia a obyvateľom menších obcí sa vytvoria lepšie možnosti na vzdelávanie.
V prípade získania finančnej podpory predpokladáme rozšírenie výpožičnej doby
knižnice, a to na min. 10 hod. týždenne, čím sa samozrejme zvýši aj pracovný úväzok
knihovníka.

4. Technické, programové a materiálové vybavenie
Osobné počítače s operačným systémom Windows XP: 3 ks
Tlačiareň laserová A4
Inšta1ácia internetu (technológia ISDN a1ebo DSL) cez spoločnosť T- COM
Ročný poplatok za službu internet
Ročný poplatok za pripojenie k dátovej sieti
Materiálové vybavenie:
Stôl pod počítač: 3ks
Stolička: 3 ks
Stôl čitárenský : 3 ks
Kreslá: 12 ks
Spolu

120.000,- Sk
13.000,- Sk
10.000,- Sk
10.000,- Sk
5.000,- Sk

18.000,- Sk
12.000,- Sk
12.000,- Sk
16.000,- Sk
216.000,- Sk

5. Postup realizácie
Po schválení finančného príspevku z grantového programu:
- obecný úrad zabezpečí v knižnici úpravu priestorov rozšírením o čitáreň
- inšta1ácia internetu (technológia ISDN a1ebo DSL) cez spoločnosť T- COM

Termín rea1izácie január - december 2008

V Špačinciach dňa 28.11.2007
Ľubornír M A T L Á K
starosta obce

