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1 ÚVOD 

Kultura je neoddělitelnou součástí našeho života. Ve svém původním významu – 

vzdělávat, obdělávat – působí dodnes. Pro celou společnost představuje pozitivní externalitu. 

Tvoří z nás lidi civilizovanější, lidštější, vzdělanější, v jistém smyslu i ohleduplnější, a to 

nejenom k sobě samým. Je také důležitým fenoménem ve využívání volného času (v tomto 

směru může sloužit jako nástroj proti sociálně patologickým jevům). 

Specifickým rysem kultury je její oborová členitost. Z tohoto pohledu je možné 

rozlišit agregovanou oborovou strukturu odvětví skládající se z tzv. základních oblastí kultury 

(např. umění, ochrana kulturních hodnot aj.) a desagregovanou strukturu, která člení oblasti 

kultury do jednotlivých kulturních oborů. Např. Národní informační a poradenské centrum 

pro kulturu (NIPOS), které z pověření Ministerstva kultury České republiky
1
 zabezpečuje 

rezortní statistiku odvětví kultury, používá následující oborové členění
2
: 

 audiovizuální díla, 

 divadlo, 

 galerie,  

 muzea a památníky, 

 hudební soubory,  

 hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, 

 veřejné knihovny, 

 neperiodické publikace a periodický tisk, 

 památkové objekty zpřístupněné za vstupné, 

 výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, 

 činnost kulturních domů a středisek. 

Vybraným oborem kultury, na nějž se disertační práce orientuje, jsou knihovny. 

Současné knihovny se těší velké vážnosti, jsou chápány jako tradiční prvek infrastrukturální 

vybavenosti obcí a měst. Spolu s muzei, galeriemi, kulturními domy a divadly jsou řazeny 

mezi hlavní subjekty regionální kultury
3
. Stávají se moderními informačními institucemi 

vybavenými výpočetní technikou a přístupem na internet. Veřejné knihovnické a informační 

služby (jako např. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, 

poskytování ústních bibliografických informací a rešerší, zprostředkování informací 

                                                 
1
 Pozn.: Dále jen MK ČR. 

2
 Viz http://www.nipos-mk.cz/?cat=54.  

3
 Pozn.: Knihovny napomáhají rozvoji regionálního a komunitního života, fungují jako neformální společenské 

centrum obcí a měst. 
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z vnějších zdrojů apod.) se poskytují na principu rovného přístupu všem bez rozdílu (bez 

ohledu na pohlaví, náboženskou či národnostní příslušnost aj.). Knihovny slouží jako 

prostředek naplňování ústavně zakotveného práva na informace, jsou důležitou součástí 

infrastruktury výzkumu a vývoje. 

Knihovny mají obrovský význam při udržování živosti jazyka, literatury a kultury 

populace. „Jsou jedinečnými a duchovně obohacujícími okny do jiných kultur a jiných 

způsobů života, protože dávají k dispozici knihy, periodika, videomateriály, hudební 

a elektronické dokumenty … a také nesou díl zodpovědnosti za formování kulturní identity.“
4
  

Prvním stanoveným cílem disertační práce je komparace modelů řízení a financování 

kultury České republiky, Slovenské republiky a Polska. Hypotézy, jejichž ověření má 

napomoci k dosažení vytýčeného cíle, zní: 

1. modely řízení kultury komparovaných zemí jsou podobné, 

2. podíl výdajů na kulturu vůči hrubému domácímu produktu
5
 a vůči celkovým výdajům 

státního rozpočtu je ve sledovaných zemích zhruba na stejné úrovni. 

Druhým cílem disertační práce je komparace modelů řízení a financování knihovnictví 

v České republice, Slovensku a Polsku. Současně se autorka pokusí navrhnout možné 

alternativní zdroje financování knihoven v podmínkách České republiky.  

Volba tří komparovaných zemí (tzn. České republiky, Slovenské republiky a Polska) 

vychází z předpokladu, že země měly (a doposud mají) k sobě velmi blízko. Jedná se 

o slovanské země, které byly v historii často ve velmi úzkém spojení (rok 1918
6
, období po 2. 

světové válce
7
 a rok 1989

8
 byly důležitými historickými mezníky pro všechny sledované 

země).  

Práce se nezabývá kulturou spontánní, neinstitucionalizovanou ani nenastiňuje roli, 

kterou by mohly knihovny v budoucnu hrát.  

Pro řešení dané problematiky je použito metod analýzy, syntézy, komparace, 

metody dotazníkového šetření.  

                                                 
4
 Cit dle Verejne knižnice v novej Európe – Zborník zo IV. medzinárodnej knihovníckej konferencie, 2000, s. 36. 

5
 Pozn.: Dále jen HDP. 

6
 Pozn.: Rok 1918 znamenal pro Českou a Slovenskou republiku vznik společného státu, jehož trvání přerušilo 

vyhlášení samostatné Slovenské republiky za Protektorátu a pokojné rozdělení Československé federace 

k 1. 1. 1993. Pro Polsko byl rok 1918 rokem získání samostatnosti. Polsko bylo po dlouhém období, kdy fakticky 

neexistovalo, obnoveno jako republika. 
7
 Pozn.: Po druhé světové válce se všechny sledované země dostaly do sovětské sféry vlivu a až do r. 1989 byly 

socialistickou republikou. 
8
 Pozn.: po roce 1989 došlo ve sledovaných zemích k řadě politických a hospodářských reforem, což se odrazilo 

i na sféře kultury (došlo k explozi vydavatelské činnosti knižní i časopisecké, zvýšila se roční kinematografická 

produkce, z emigrace se vrátila řada významných umělců). 
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Metoda analýzy umožňuje poznat jednotlivé stránky zkoumaného jevu. Tato metoda 

je využita v teoretické i praktické části práce. V teoretické části práce se jedná především 

o analýzu českých i zahraničních publikací a odborných statí týkajících se řešené 

problematiky a dále zákonných a podzákonných předpisů. V praktické části práce analýza 

vychází především z tzv. primárních zdrojů, tzn. z dat získaných prostřednictvím metody 

dotazníkového šetření. Pro vyjádření vztahu mezi výdaji kapitoly sledovaných ministerstev 

kultury a celkovými výdaji státních rozpočtů sledovaných zemí byla použita statistická 

metoda korelační analýzy. 

Metoda syntézy představuje myšlenkový postup, který na základě stanoveného 

kritéria vytváří představu o zkoumaném jevu. Umožňuje poznat vzájemné souvislosti mezi 

jevy a strukturu celku. Tato metoda je použita především pro určení ekonomického modelu 

řízení kultury, na základě shodných znaků (vlastností) zachycených u jednotlivých 

sledovaných zemí. 

Metoda komparace je použita v teoretické i praktické části práce při srovnávání 

podílu výdajů na kulturu vůči HDP a vůči celkovým výdajům státního rozpočtu a při 

komparaci modelů řízení sledovaných zemí – tak, aby mohlo dojít k potvrzení (vyvrácení) 

výše uvedených hypotéz. 

Při formulaci obecných předpokladů a teoretických východisek bylo využito metody 

abstrakce. 

Disertační práce vychází z legislativy účinné ke dni 31. 12. 2010. 

 



  4 

2 STRUČNÝ ROZBOR JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 

DISERTAČNÍ PRÁCE  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly (Přístupy k ekonomice a řízení 

kultury, Ekonomika a řízení kultury ve vybraných zemích) jsou převážně teoretické.  

2.1 Přístupy k ekonomice a řízení kultury 

V první kapitole je kultura charakterizována z hlediska jejích funkcí
9
, jsou zde 

podrobněji popsány kulturní procesy, institucionální zabezpečení kultury
10

, kulturní produkty.  

Kulturní produkci lze třídit např. podle druhů statků, které se v kultuře vyskytují, či 

podle oborů (kultura je charakteristická svou oborovou členitostí). Jiný pohled na kulturní 

produkci umožňuje tzv. Model soustředných kruhů (Concentric Circles Model), jehož 

autorem je D. Throsby
11

. V jeho pojetí přesahuje kultura tradiční kulturní odvětví, jako je 

např. film, hudba, média (rozhlas a televize) aj. Jako její součást jsou chápána i tzv. 

související odvětví (např. architektura, móda, reklama). Základní kreativní umění
12

 (jádro 

modelu) představuje zdroj inovací (tvořivost je předpokladem inovace a inovace je motorem 

technologických změn, které zvyšují hospodářský růst).  

Oblast řízení kultury – kulturní politiku – zachycuje podkapitola 1.3. Problematikou 

kulturní politiky se zabývá celá řada českých i zahraničních autorů. Např. B. Nekolný
13

 chápe 

kulturní politiku pouze jako alokaci prostředků, ke které je potřeba především priorit, kritéria, 

systém alokace, prostředky a zpětné vazby účinnosti. D. Throsby pojímá kulturní politiku 

„jako podporu nebo zákaz (prohibici) kulturních zvyklostí a hodnot ze strany vlád, podniků, 

dalších institucí a jednotlivců.“
 14

 V Throsbyho pojetí může být kulturní politika vyjádřena 

explicitně (cíle jsou popsány otevřeně jako kulturní) nebo implicitně (kulturní cíle jsou skryty 

v jiných podmínkách). 

Podle způsobu chování vlád vůči kultuře a umění je možné rozlišit jednotlivé 

ekonomické modely řízení kultury (viz podkapitola 1.4). Jedny z prvních modelů zabývajících 

se rolí státu, kterou by měl v kultuře plnit, vznikaly v 60. a 70. letech 20. století. Tyto modely 

se především soustředily na nalezení vztahů a procesů, které mají být neměnné i přes různá 

                                                 
9
 Pozn.: Mezi její nejvýznamnější funkce patří především funkce sociální, ekonomická, terapeutická, integrační, 

motivační, reprezentační a výchovně vzdělávací.  
10

 Pozn.: Pro zachycení jednotlivých druhů neziskových organizací, které v kultuře působí, byla použita 

typologie neziskových organizací podle Rektoříka, J. (2001, s. 41). 
11

 Viz THROSBY, D. (2001, s. 22-23 a s. 92). 
12

 Viz THROSBY, D. (2001, s. 7). 
13

 Podle NEKOLNÝ, B. (2000, str. 171). 
14

 Cit. dle THROSBY, D. (2001, s. 8). 
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národní specifika (tzn. specifika vyplývající z historického či politického kontextu). Většinou 

se snažily o vyřešení protichůdného vztahu potřebnosti, užitečnosti a škodlivosti. 

Pro účely disertační práce byl blíže popsán především model podle M. C. 

Cummingse a R. C. Katze (byl zveřejněn ke konci 80. let 20. stol.), Hillman-Chartrandův 

model (90. léta 20. stol.) a aplikace Throsbyho Modelu soustředných kruhů (Concentric 

circles model)
 
do kulturní politiky. 

V poslední části první kapitoly jsou zachyceny základní možné zdroje financování 

kultury. Mimo jiné je zde obsažen ucelený přehled zahraničních finančních zdrojů (především 

programů EU), které mohou být k financování kultury použity. 

2.2 Ekonomika a řízení kultury ve vybraných zemích 

Druhá kapitola zachycuje problematiku kulturní politiky, řízení kultury a financování 

kultury již konkrétně, tzn. ve sledovaných zemích. V první části druhé kapitoly jsou 

definovány cíle současných kulturních politik sledovaných zemí. Z cílů určených na centrální 

úrovni řízení vycházejí dokumenty kulturní politiky na nižších úrovních (např. na úrovni krajů 

v České republice, v Polsku vojvodství). Tyto jsou pak mnohem konkrétnější ve specifikaci 

cílů – vycházejí z průzkumu a analýzy konkrétních podmínek a kulturního potenciálu 

jednotlivých lokalit (např. historické, kulturní a geografické osobitosti, kulturního dědictví 

aj.).  

V oblasti řízení kultury jsou na jednotlivých úrovních (tzn. na republikové, 

regionální a municipální úrovni) identifikovány jednotlivé řídící instituce a jejich kompetence.  

Pro financování služeb kultury je ve sledovaných zemích v současnosti využíváno 

v různé míře všech zdrojů financování uvedených v podkapitole 1.5. Největší podíl 

na financování však doposud mají prostředky z veřejných rozpočtů (tzn. rozpočtu státu 

a územních samosprávných celků), o jejichž alokaci rozhodují orgány veřejné správy. Pro 

vyjádření vztahu mezi výdaji kapitoly sledovaných ministerstev kultury a celkovými výdaji 

státních rozpočtů sledovaných zemí byla použita statistická metoda korelační analýzy. 

Významnou úlohu ve financování kultury postupně hrají i další zdroje, jako evropské 

programy a fondy (zejména strukturální fondy), programy meziregionální spolupráce, 

soukromý a mimovládní sektor. Tyto finanční zdroje však nejsou z důvodu nedostatku 

konkrétních informací v této části práce podrobněji rozvedeny. 
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2.3 Analýza řízení a ekonomického zabezpečení knihoven v České 
republice, Polské republice a Slovenské republice 

Analýza řízení a financování knihoven, která je zachycena ve třetí kapitole disertační 

práce, vychází především z tzv. primárních zdrojů, (tzn. z dat získaných prostřednictvím 

metody dotazníkového šetření).  

Realizační fáze dotazníkového šetření se uskutečnila v září-listopadu 2009. 

Elektronickou poštou bylo v tomto období odesláno 901 dotazníků slovenským, českým 

a polských knihovnám (z dotazníkového šetření ale byly vyjmuty národní knihovny 

sledovaných zemí, protože jsou natolik specifické, že by data od nich získaná mohla zkreslit 

výsledky šetření).  

Návratnost dotazníků činila 11,21 %. Dotazníky byly uloženy a rozesílány v nižší 

verzi Microsoft Wordu – tzn. v Microsoft Office Word 2003, aby je mohly snadno otevřít 

a vyplnit i instituce se zastaralejším softwarem. I přes toto opatření byla návratnost dotazníků 

nízká. Příčinou nedoručení mohla být např. neaktualizovaná nebo neplatná elektronická 

adresa knihovny na jejích webových stránkách či (v případě slovenských knihoven) seznamu 

Ministerstva kultury nebo „plnost“ elektronických poštovních schránek jednotlivých 

knihoven.  

Na návratnost dotazníků mohla mít vliv i rozdílná počítačová gramotnost pracovníků 

knihoven (pro mnohé knihovny byl velký problém odeslat vyplněný dotazník zpět – dopis se 

často vrátil bez přiložené přílohy),
15

 či neevidence některých požadovaných údajů. Např. 

Knihovna Slovenského filmového ústavu uvedla, že „…je jedinou kniznicou filmologickej 

literatury na Slovensku a je sucastou Oddelenia dokumentacie a kniznicnych sluzieb (ODKS) 

SFU. Z tohto dovodu je pre nas cast uvedenych otazok dotaznika tazko vyhodnotitelna, kedze 

oddelenie sa berie do uvahy ako celok.“ 

Zvolený způsob dotazování – prostřednictvím elektronické pošty – ovlivnil 

i „úplnost vyplnění dotazníků“. Tam, kde některé údaje chyběly, bylo možné ve velmi 

krátkém časovém horizontu zajistit jejich doplnění.  

Ve všech zemích se objevují tři hlavní typy knihoven. Knihovny národního 

významu, veřejné knihovny (v podmínkách ČR zde dle knihovního zákona patří knihovny 

krajské a základní) a knihovny speciální (specializované), které poskytují služby speciálním 

skupinám uživatelů. 

                                                 
15

 Pozn.: Tento problém vyřešila např. Beskydská knihovna tak, že dotazník vytiskla, vyplnila na psacím stroji 

a odeslala poštou. 
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Národní knihovny jsou chápány jako centrum systému knihoven. Rozsahem svých 

fondů jsou ve všech sledovaných zemích považovány za největší
16

. Pro ostatní knihovny 

vykonávají celou řadu činností (koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, 

výzkumné, standardizační, metodické a poradenské). Zřizovatelem knihovních institucí 

národního významu je všech sledovaných zemích ústřední článek státní správy pro oblast 

kultury – ministerstvo kultury.  

V Polsku a na Slovensku rozlišuje zákon ještě tzv. školní a pedagogické knihovny 

(zřizovatelem je základní nebo střední škola, účelem zřízení je podpora výuky vzdělávání dětí 

a pedagogů) a vědecké a akademické knihovny (zřizovatelem může být ústřední orgán státní 

správy, vysoká škola, Akademie věd či krajský úřad). V podmínkách ČR tento typ knihoven 

také existuje. Podle knihovního zákona však netvoří samostatnou skupinu knihoven, ale patří 

mezi tzv. knihovny krajské (vědecké knihovny) nebo mezi knihovny základní nebo 

specializované (knihovny zřizované školami pro potřeby pedagogů a studentů, knihovny 

zřizované podniky k potřebám vzdělávání pracovníků apod.). 

Zřizovatelem knihoven (podle platných knihovních zákonů sledovaných zemí) může 

být ústřední orgán státní správy, kraj, obec i jiná fyzická nebo právnická osoba (např. škola). 

Nejčastějším zřizovatelem oslovených knihoven (celkem v 68 % případů) byla obec (město), 

19 % respondentů zřídil kraj (vojvodství). Celkem čtyři knihovny patří mezi instituce, jejichž 

zřizovatelem je ministerstvo (Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

školství – Slovensko a Ministerstvo obrany – Polsko). 

Nejvíce dotazovaných knihoven – celkem 63 % mělo formu příspěvkové organizace. 

24 % oslovených knihoven mělo formu organizační složky (rozpočtové organizace 

na Slovensku). Nejméně knihoven (pouze 1 %) funguje jako státní podnik (jednalo se 

o polskou knihovnu). Bezplatný přístup k internetu potvrdilo celkem 64 % dotazovaných a 23 

% dotazovaných pouze za splnění podmínky členství v knihovně. 

Nejčastěji využívaným zdrojem financování knihoven byly finance z rozpočtu 

zřizovatele, jako druhý nejčastěji využívaný zdroj financování uvedly knihovny dotace 

z jiného rozpočtu než z rozpočtu zřizovatele. Třetím nejčastěji využívaným finančním 

zdrojem jsou příjmy z členských příspěvků (uvedlo celkem 45 % respondentů). Výše 

                                                 
16

 Pozn.: Neustálá aktualizace a doplňování knihovních fondů Národních knihoven je ve všech sledovaných 

zemích zajištěna ze zákona (v ČR ze zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, v SR ze zákona č. 212/1997 Zb., o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických 

publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a v Polsku ze zákona ze dne 7. listopadu 1996, o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych). Vydavatelé mají povinnost bezplatně a na svůj náklad odevzdat Národní 

knihovně dva výtisky. 
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členských příspěvků byla velmi rozdílná (dle typu, velikosti knihovny), lišila se i v závislosti 

na tom, zda jsou služby knihovny určeny dospělým, dětem nebo lidem v důchodovém věku.  

Finance z fondů EU jako zdroj příjmů potvrdilo celkem 9 % dotazovaných knihoven. 

Jednalo se především o projekty financované z Evropského fondu regionálního rozvoje 

a Evropského sociálního fondu, kde sledované knihovny vystupovaly jako hlavní organizátor 

nebo spoluorganizátor nějakého projektu. Jen tři knihovny se pokusily odhadnout přibližný 

podíl tohoto zdroje na celkových příjmech, a to na 1,15; 0,5 a 5 %. 

2.4 Možnosti zlepšení řízení a vícezdrojového financování kultury 

Čtvrtá kapitola je především komparativní. V první části je problematika řízení 

a vícezdrojového financování kultury posouzena jako celek (srovnáním různých vztahů 

uplatňovaných v České republice, na Slovensku a v Polsku), ve druhé části kapitoly jsou 

srovnány indikátory pouze u vybraného oboru kultury (knihovnictví) ve sledovaných zemích.  

Na centrální úrovni všech sledovaných zemí existuje jedno ministerstvo kultury 

(v České republice je to Ministerstvo kultury České republiky, na Slovensku Ministerstvo 

kultúry a cestovného ruchu Slovenské republiky a v Polsku Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego). Působnost českého a slovenského ministerstva nevykazuje velké 

rozdíly. Odlišnosti lze nalézt v pojmenování jednotlivých odborů, jejich činnost je však 

v podstatě velmi podobná
17

. Navíc pod obě ministerstva spadá i problematika církví 

a náboženských společností – na rozdíl od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Činnost departmentů polského ministerstva se odvíjí především od stanoveného cíle (viz 

kapitola 2.2). Tomuto cíli odpovídá i počet a struktura departmentů a jejich zaměření. Oproti 

MK ČR a MK SR zabezpečuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(Departament uměleckého školství a kulturního vzdělávání) i veřejné základní umělecké 

školství I. a II. stupně a také vyšší vzdělávání v tomto oboru.  

Na regionální úrovni má určité pravomoci v rámci samostatné nebo přenesené 

působnosti kraj (województwo, powiat), na úrovni municipální obce (gminy). Województwa 

a powiaty, stejně jako kraje v České republice a VÚC na Slovensku, plní funkci koncepční, 

dotační a zřizovací. Kraje (VÚC, vojvodství, okresy) by prostřednictvím své institucionální 

základny měly poskytovat kulturní služby a metodickou pomoc institucím zřizovaných 

na nižším stupni územní samosprávy. Kromě toho by měly finančně podporovat ty kulturní 

                                                 
17

 Pozn.: Jedna z výraznějších odlišností MK ČR a MK SR je ta, že MK SR je ústředním orgánem pro státní 

jazyk.  



  9 

instituce, které jsou sice zřizovány městy, ale mají významnou nadregionální funkci (tedy 

těch, které svým dosahem podstatně přesahují hranice územních obvodů obcí). 

Nejnižší úroveň řízení kultury má v ČR i v ostatních sledovaných zemích 

nejvýznamnější místo co do rozsahu kulturních služeb. Podílí se především na vytváření 

organizačního a poradenského prostředí. Dále jsou významným poskytovatelem finančních 

prostředků. 

Na způsob řízení kultury byly aplikovány ekonomické modly řízení kultury podle 

H. Hillman-Chartranda a podle M. C. Cummingse a R. C. Katze. Model řízení kultury, který 

fungoval ve sledovaných zemích až do roku 1989, nejlépe odpovídal charakteristice Hillman-

Chartrandova modelu – stát Konstruktér a modelu podle M. C. Cummingse a R. C. Katze – 

Vláda v úloze impresária. Porovnáním hlavních aspektů druhého modelu
18

, je možné 

konstatovat, že současný model řízení a financování kultury ve všech sledovaných zemích je 

možné podle Hillman-Chartrandova modelu shodně charakterizovat jako model stát 

Architekt
19

. 

Pokud by k tomuto modelu sledované země převzaly jeden ze základních znaků 

modelu stát Patron – vznik nezávislých uměleckých rad
20

 – zjednodušilo by se rozhodování 

státu (Ministerstva kultury). Stát by v takovém případě rozhodoval o celkovém objemu 

prostředků poskytovaných do jednotlivých oblastí kultury, ale ne o tom, kterým institucím 

tyto prostředky připadnou. K tomuto rozhodování by byly oprávněny nezávislé umělecké 

rady. 

Výhodou modelu stát Ulehčovatel je především státní podpora v podobě daňových 

úlev pro donátory. Dary se tak stávají významnou složkou příjmů kulturních institucí. Pokud 

by byl tento prvek aplikován do daňových systémů sledovaných zemí ve větším rozsahu, než 

je tomu v současnosti, mohl by to být stimul pro rozšíření spektra dárců. 

U vybraných zdrojů financování kultury byla ve sledovaných zemích provedena 

komparace. Jedná se: 

A. o příspěvky ze státního rozpočtu (ty poskytují na kulturu všechny sledované země), 

B. o zahraniční zdroje (ty jsou chápány jako alternativní způsob financování kultury). 

                                                 
18

 Pozn.: Ve všech sledovaných zemích byla potvrzena existence jednoho centrálního orgánu (ministerstva – MK 

ČR, MK SR, MKiDN), stát (orgány správy) rozhoduje o výši a určení veřejných prostředků; velká část veřejných 

zdrojů plyne jako podpora již zavedeným institucím. 
19

 Pozn.: Zajímavostí je, že už v roce 1996, kdy byla tehdejším ministrem kultury České republiky Pavlem 

Tigridem předložena Bílá kniha, byla státu ve vztahu ke kultuře doporučena úloha Patrona.  
20

 Pozn.: Kulturní (umělecké, divadelní) rady působí např. v Belgii, Velké Británii, Holandsku, Dánsku, Irsku, 

Itálii. Tyto rady jsou nejenom odborným konzultačním orgánem, ale působí i jako orgán odpovědný za alokaci 

prostředků. 
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Největší podíl výdajů kapitoly Ministerstva kultury na celkových výdajích státního 

rozpočtu
21

 i na HDP
22

 v letech 2002-2008 vykazuje (ze sledovaných zemí) Slovenská 

republika (a to i v případě očištění těchto výdajů o výdaje na církve a náboženské 

společnosti), nejmenší podíl vykazuje Polsko. Při přepočtení výdajů kapitol Ministerstev 

kultury sledovaných zemí na jednoho obyvatele (v eurech
23

) je ale zřejmé, že nejvíce 

prostředků vynakládá Česká republika, a to i v případě odečtení výdajů na církve 

a náboženské společnosti. Ve sledovaném období se výdaj státního rozpočtu na kapitolu MK 

ČR v průměru pohyboval okolo 23,35 € na jednoho obyvatele. Nejméně prostředků ze svého 

rozpočtu vydávalo MKiDN. 

Alternativou k prostředkům získaným ze státního rozpočtu (či z rozpočtu krajů 

a obcí) jsou zahraniční zdroje. Sledované země mohou využívat k financování zahraniční 

zdroje v souvislosti se svým členstvím v různých mezinárodních uskupeních (např. 

v Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO, v EU aj.). Za nejvýznamnější 

a nejpestřejší finanční zdroj je však nutno jednoznačně považovat fondy EU. Teoreticky by 

dalším možným zdrojem financování knihoven mohly být i daňové asignace, pokud by byly 

do našeho daňového systému zavedeny. 

 

                                                 
21

 Pozn.: V průměru se tento ukazatel pohyboval kolem 0,84 %. 
22

 Pozn.: V průměru se tento ukazatel pohyboval kolem 0,24 %. 
23

 Pro přepočtení výdajů kapitol MK jednotlivých zemí na € byly použity kurzy stanovené Evropskou centrální 

bankou vždy k poslednímu dni sledovaného roku. 
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3 ZÁVĚR 

Kultura je neoddělitelná a vždy přítomná součást našeho života. Kulturu na 

jednotlivých stupních veřejné správy (na národní, regionální úrovni a na místní úrovni) 

zabezpečuje hlavně veřejný sektor. K tomu využívá rozsáhlou síť svých kulturních institucí 

a kulturní infrastruktury. Do zabezpečování kultury kromě institucí veřejného sektoru 

vstupuje též neziskový a ziskový soukromý sektor, a to prostřednictvím aktivit, služeb, 

kulturní infrastruktury, ziskových nebo neziskových organizací. Produkce kultury směřuje 

především do sektoru domácností. 

V  pojetí současných autorů odborných publikací
24

 přesahuje kultura tradiční kulturní 

odvětví, jako je např. film, hudba, média (rozhlas a televize) aj. Jako její součást (viz 

Concentric Circles Model) jsou chápána i tzv. související odvětví (např. architektura, móda, 

reklama). Základní kreativní umění
25

 (jádro modelu) představuje zdroj inovací (tvořivost je 

předpokladem inovace a inovace je motorem technologických změn, které zvyšují 

hospodářský růst). Kulturní politika sledovaných zemí ale z takovéhoto chápání kultury 

nevychází. Zahrnuje do ní jednotlivé oblasti a obory kultury (tak jak byly definovány v první 

kapitole). 

Prvním cílem práce byla komparace modelů řízení a financování kultury České 

republiky, Slovenské republiky a Polska. První hypotéza vycházela z předpokladu, že řízení 

kultury (kulturních institucí) kopíruje územní členění států. Ve všech sledovaných zemích 

existuje na úrovni národní, regionální i municipální instituce, která má podobné (případně 

shodné) pravomoci a kompetence k řízení.  

Na centrální úrovni všech sledovaných zemí existuje jedno ministerstvo kultury. 

Působnost českého a slovenského ministerstva nevykazuje velké rozdíly. Odlišnosti lze nalézt 

v pojmenování jednotlivých odborů, jejich činnost je však v podstatě velmi podobná
26

. Navíc 

pod obě ministerstva spadá i problematika církví a náboženských společností – na rozdíl 

od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Činnost departmentů polského 

ministerstva se odvíjí především od stanoveného cíle (viz kapitola 2.2). Tomuto cíli odpovídá 

i počet a struktura departmentů a jejich zaměření. Oproti MK ČR a MK SR zabezpečuje 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament uměleckého školství 

a kulturního vzdělávání) i veřejné základní umělecké školství I. a II. stupně a také vyšší 

vzdělávání v tomto oboru.  

                                                 
24

 Viz THROSBY, D. (2001, s. 22-23 a s. 92). 
25

 Viz THROSBY, D. (2001, s. 7). 
26

 Pozn.: Jedna z výraznějších odlišností MK ČR a MK SR je ta, že MK SR je ústředním orgánem pro státní 

jazyk.  
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Na regionální úrovni má určité pravomoci v rámci samostatné nebo přenesené 

působnosti kraj, VÚC, województwo, powiat, na úrovni municipální obce (gminy). 

Województwa a powiaty, stejně jako kraje v České republice a VÚC na Slovensku, plní 

funkci koncepční, dotační a zřizovací. Kraje (VÚC, vojvodství, okresy) by prostřednictvím 

své institucionální základny měly poskytovat kulturní služby a metodickou pomoc institucím 

zřizovaných na nižším stupni územní samosprávy. Kromě toho by měly finančně podporovat 

ty kulturní instituce, které jsou sice zřizovány městy, ale mají významnou nadregionální 

funkci (tedy těch, které svým dosahem podstatně přesahují hranice územních obvodů obcí). 

Nejnižší úroveň řízení kultury má v ČR i v ostatních sledovaných zemích 

nejvýznamnější místo co do rozsahu kulturních služeb. Podílí se především na vytváření 

organizačního a poradenského prostředí. Dále jsou významným poskytovatelem finančních 

prostředků. 

Současný model řízení kultury ve všech sledovaných zemích je možné podle 

Hillman-Chartrandova modelu shodně charakterizovat jako model stát Architekt.  

Všechny tyto skutečnosti potvrzují první hypotézu, tedy že modely řízení 

kultury komparovaných zemí jsou podobné.  

 

V EU je doporučováno 1 % státního rozpočtu pro kulturu jako minimální hranice. 

Z tohoto faktu vycházelo stanovení druhé hypotézy („podíl výdajů na kulturu vůči HDP 

a vůči celkovým výdajům státního rozpočtu je ve sledovaných zemích zhruba na stejné 

úrovni“). Porovnáním statistických údajů sledovaných zemí bylo zjištěno, že poměr výdajů na 

kulturu vůči celkovým výdajům státního rozpočtu není ve sledovaných zemích na stejné 

úrovni. Největší podíl výdajů kapitoly Ministerstva kultury na celkových výdajích státního 

rozpočtu i na HDP v letech 2002-2008 vykazuje Slovenská republika (a to i v případě očištění 

těchto výdajů o výdaje na církve a náboženské společnosti), nejmenší podíl vykazuje Polsko. 

Rozdíl činí v průměru až 0,8 procentního bodu.  

Při přepočtení výdajů kapitol Ministerstev kultury sledovaných zemí na jednoho 

obyvatele (v eurech
27

) je ale zřejmé, že nejvíce prostředků vynakládá Česká republika, a to 

i v případě odečtení výdajů na církve a náboženské společnosti. Ve sledovaném období se 

výdaj státního rozpočtu na kapitolu MK ČR v průměru pohyboval okolo 23,35 € na jednoho 

obyvatele. Nejméně prostředků ze svého rozpočtu vydávalo MKiDN. V průměru za sledované 

období to bylo pouze 9,58 € na jednoho obyvatele.  

                                                 
27

 Pro přepočtení výdajů kapitol MK jednotlivých zemí na € byly použity kurzy stanovené Evropskou centrální 

bankou vždy k poslednímu dni sledovaného roku. 
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Sledovaný zdroj financování kultury – výdaje kapitoly ministerstev kultury – však 

zachycuje pouze data institucí odpovědných za kulturu na centrální úrovni a ignoruje data 

z jiných resortů – tato skutečnost může zkreslovat celkový pohled. 

Tyto údaje nepotvrzují druhou hypotézu.  

 

Doporučení: 

Pokud by vlády sledovaných zemí k roli "architekta" převzaly jeden ze základních 

znaků modelu stát Patron – vznik nezávislých uměleckých rad
28

 – zjednodušilo by se 

rozhodování státu (Ministerstva kultury). Stát by v takovém případě rozhodoval o celkovém 

objemu prostředků poskytovaných do jednotlivých oblastí kultury, ale ne o tom, kterým 

institucím tyto prostředky připadnou. K tomuto rozhodování by byly oprávněny nezávislé 

umělecké rady. 

Výhodou modelu stát Ulehčovatel je především státní podpora v podobě daňových 

úlev pro donátory. Dary se tak stávají významnou složkou příjmů kulturních institucí. Pokud 

by byl tento prvek aplikován do daňových systémů sledovaných zemí ve větším rozsahu, než 

je tomu v současnosti, mohl by to být stimul pro rozšíření spektra dárců. 

 

Druhým cílem disertační práce bylo provedení komparace modelů řízení 

a financování v knihovnictví v České republice, Slovensku a Polsku. Odborná literatura se 

problematice financování knihoven příliš nevěnuje. L. A. Sullivan (2007, s. 157) dokonce 

v tomto smyslu použila termínu „knihovny nejsou sexy.“ 

Funkci zřizovatele plní především kraje a obce, stát (přímo i zprostředkovaně), ale 

také školy, nemocnice, muzea, galerie, soudy, univerzity a další fyzické a právnické osoby. 

Důležitou vlastností současných knihoven je, že jimi produkované veřejné knihovnické 

a informační služby (jako např. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu 

knihovny, poskytování ústních bibliografických informací a rešerší, zprostředkování 

informací z vnějších zdrojů apod.) se poskytují na principu rovného přístupu všem bez rozdílu 

(bez ohledu na pohlaví, zdravotní stav, náboženskou či národnostní příslušnost aj.). Díky 

společenské a ekonomické transformaci došlo v současné době ve všech sledovaných zemích 

k likvidaci některých knihoven – především v malých sídlech. 

                                                 
28

 Pozn.: Kulturní (umělecké, divadelní) rady působí např. v Belgii, Velké Británii, Holandsku, Dánsku, Irsku, 

Itálii. Tyto rady jsou nejenom odborným konzultačním orgánem, ale působí i jako orgán odpovědný za alokaci 

prostředků. 
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Ústředním orgánem státní správy pro knihovny a knihovnictví je ve všech 

sledovaných zemích Ministerstvo kultury. Poradním, iniciativním a koordinačním orgánem 

ministra kultury sledovaných zemí pro oblast knihovnických a informačních služeb, 

knihovnictví a knihoven je Knihovnická rada. V mnoha zemích dále existují profesní 

knihovnické spolky a sdružení, které jsou důležitými iniciátory rozvoje i financování 

knihoven
29

. 

Systém knihoven je ve sledovaných zemích velmi podobný. Ve všech zemích se 

objevují tři hlavní typy knihoven. Knihovny národního významu, veřejné knihovny 

(v podmínkách ČR zde dle knihovního zákona patří knihovny krajské a základní) a knihovny 

speciální (specializované), které poskytují služby speciálním skupinám uživatelů.  

Zdrojem financování knihoven mohou být např. příjmy z rozpočtu zřizovatele, dary
30

 

a dědictví, příjmy z pronájmu, příjmy z vlastní činnosti knihovny. Provozovatel knihovny je 

oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů za poskytování knihovnických 

a informačních služeb a úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené 

s evidencí uživatelů knihovny.
 
 

Z výsledků dotazníkového šetření
31

 vyplynulo, že současné knihovny využívají 

vícezdrojové financování. Mezi jejich nejdůležitější finanční zdroje patří: 

1. Příspěvek zřizovatele nebo zakladatele – knihovny z rozpočtu zřizovatele 

kromě příspěvku na provoz dostávají i účelově vázané příspěvky např. na doplňování 

a ochranu fondu, na rozvoj fondu pro zrakově a sluchově postižené apod. (nemohou ale často 

                                                 
29

 Pozn.: V České republice by bylo možné např. jmenovat např. Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

(SKIP), který ale byl takřka 40 let nefunkční (po dobu komunistického režimu – vyjma roky 1968 a 1969). SKIP 

především hájí zájmy knihoven v Parlamentu a na vládní úrovni, lobuje na všech úrovních veřejné správy, 

umožňuje a podporuje zahraniční stáže a studijní zájezdy svých členů, americké knihovní asociace nabízejí 

především různé druhy stipendií a grantů. 
30

 Pozn.: Dary jsou dost nestabilním zdrojem financování. Bohužel ale existují knihovní instituce, které jsou 

závislé pouze na tomto zdroji. Např. Chaputula, A., Boadi, B. Y. (2010, s. 142) uvádí, že pro knihovnu 

University of Malawi „jsou dary a výměny hlavním (ve smyslu jediným) prostředkem doplňování knihovního 

fondu“ (studie se vztahuje na období let 1998-2008). Přestože Asociace vysokoškolských a vědeckých knihoven 

(Association of College and Research Libraries) už v roce 1994 doporučila, aby „6 % finančních prostředků 

vynakládaných na vysoké školy bylo uvolněno na doplňování knihovních fondů. Tuto normu ale vysoké školy 

prakticky nemohou splnit. “ 
31

 Pozn.: Metoda dotazníkového šetření byla realizována ve třech fázích. V přípravné fázi probíhalo sestavování 

vhodného dotazníku ve dvou jazykových modifikacích – české a polské (vzory dotazníků jsou uvedeny v příloze 

č. 2 a 3)a výběr vzorku respondentů. V přílohové části práce – příloha č. 4 a příloha č. 5 – jsou uvedeny seznamy 

oslovených polských a českých knihoven. Seznam slovenských knihoven, který vede Ministerstvo kultury 

a cestovního ruchu Slovenské republiky, je volně přístupný. Pro účely dotazníkového šetření byly využity ty 

knihovny, které měly aktuální internetové adresy. Z dotazníkového šetření ale byly vyjmuty národní knihovny 

sledovaných zemí, protože jsou natolik specifické, že by data od nich získaná mohla zkreslit výsledky šetření. 

Návratnost dotazníků činila 11,2 %. 

Nejvíce dotazovaných knihoven – celkem 63 % mělo formu příspěvkové organizace. 24 % oslovených knihoven 

mělo formu organizační složky (rozpočtové organizace na Slovensku). Nejméně knihoven (pouze 1 %) funguje 

jako státní podnik (jednalo se o polskou knihovnu).  
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využívat grantových dotací, které poskytuje např. kraj na kulturu obecně). Ve sledovaných 

zemích je většina knihoven financována z veřejných zdrojů, tj. z rozpočtu obcí, krajů, škol, 

vědeckých ústavů a dalších institucí, které provozují knihovny. 

Celkově (tzn. za české, slovenské i polské knihovny) finance z rozpočtu zřizovatele 

jako zdroj svého financování uvedlo v dotazníku 97 % dotazovaných knihoven. Pro 25 

knihoven je pak tento zdroj zásadní – tvoří 100 % jejich celkových příjmů. Na Slovensku 

tento zdroj financování u sledovaných knihoven činil v průměru 78,46% podíl na celkových 

příjmech, v Polsku 77,76 % a v České republice 89,38 %. 

2. Příspěvek z jiných rozpočtů než zřizovatele (tzn. např. orgánu státní správy 

nebo samosprávy na zabezpečení celostátních a regionálních úloh a vybraných odborných 

činností knihovny, účelový příspěvek orgánu státní správy nebo orgánu samosprávy na 

doplnění knihovního fondu aj.). Celkem 28 % respondentů potvrdilo příjem dotací ze SR, 

18 % příjem z rozpočtu krajů a 5 % příjem z rozpočtu obce. Odhad podílu na celkových 

příjmech byl pro české knihovny 2,38 %, slovenské knihovny 2,42 % a pro polské knihovny 

2,10 %. 

3. Příjmy za knihovně-informační služby poskytované knihovnou uvedlo 

celkem 45 % respondentů. Výše členských příspěvků byla velmi rozdílná (dle typu, velikosti 

knihovny), lišila se i v závislosti na tom, zda jsou služby knihovny určeny dospělým, dětem 

nebo lidem v důchodovém věku. V České republice byla výše členských příspěvků pro 

dospělé nejnižší 30,- Kč/rok a nejvyšší 200,- Kč/rok, na Slovensku nejméně 2 Eur/rok 

a nejvíce 3,98 Eur/rok. Polské knihovny tento údaj do dotazníku neuvedly vůbec a na 

případné dotazy již nereagovaly. Podíl tohoto zdroje financování na celkových příjmech činil 

v České republice v průměru 3,64 %, v Polsku 3,98 % a na Slovensku cca 8,08 % (jedna ze 

slovenských knihoven uvedla, že podíl tohoto zdroje na celkových příjmech činí až 55,6 %). 

Pokuty jako vlastní zdroj financování uvádí celkem pouze 26 knihoven. Výše 

finančních prostředků, které jimi knihovna získá do svého rozpočtu, je značně proměnlivá. 

Pouze jedna knihovna uvedla, že pokuty tvoří celkem 9 % jejích celkových příjmů, ostatní 

odhadují, že je to v průměru zhruba 2,64 %. 

4. Doplňkové zdroje – zde patří např. příjmy z pronájmu, příjmy z vlastní 

podnikatelské činnosti, dary a dědictví, příspěvky ze státních dotačních programů (v ČR např. 

program Veřejné informační sítě knihoven, program Česká knihovna nebo program Knihovna 

21. století, v Polsku program MKiDN Literatura i czytelnictwo. Většinu z těchto doplňkových 

zdrojů financování dotazované knihovny využívají. Jejich podíl na celkových příjmech 

knihoven nelze odhadnout. 
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Jako alternativa k prostředkům získaným z veřejných rozpočtů (ve smyslu 

odlehčení veřejným rozpočtům) se jeví zahraniční zdroje. Sledované země mohou využívat 

k financování zahraniční zdroje v souvislosti se svým členstvím v různých mezinárodních 

uskupeních (např. v Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO, v EU aj.). 

Za nejvýznamnější a nejpestřejší finanční zdroj je však nutno jednoznačně považovat fondy 

EU. Návrh možných alternativních zdrojů financování kultury obecně v podmínkách České 

republiky je zachycen v kapitole 1.5. Knihovny mohou ale použít pouze některé z těchto 

zdrojů, a to především dotace z programů EU
32

. Ty lze získat na tzv. „měkké“ (obvykle 

vzdělávací) a „tvrdé“ (investiční) projekty.  

Investiční akce (typu výstavby nové knihovny, modernizace stávající knihovny např. 

moderní audiovizuální technikou apod.) lze podpořit z ERDF – v podmínkách České 

republiky se jedná o 7 programů ROP. „Měkké“ projekty se zpracovávají v rámci Evropského 

sociálního fondu (ESF). Jedná se o projekty určené především pro zvyšování vzdělávání 

pracovníků knihoven, pořádání kurzů počítačové gramotnosti v rámci knihovny, besedy na 

ekologické téma apod. V podmínkách České republiky je možné využít např. Operační 

program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) či Operační program vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OPVK). Knihovny umístěné v blízkosti hranic mohou využívat 

Operační program přeshraniční spolupráce (navazující na Interreg III), který je využíván spíše 

pro „měkké“ projekty (výstavy, výročí apod.). 

Úskalím využití programu Culture 2007-2013 může být jeho vysoká administrativní 

náročnost, a také jazyková vybavenost pracovníků knihoven – projekty předpokládají 

spolupráci několika zemí (např. projekty víceleté spolupráce musí být tvořeny minimálně šesti 

subjekty ze šesti různých zemí, krátkodobé projekty musí spojovat tři subjekty ze tří různých 

zemí zapojených do programu). 

Při výběru vhodného programu (jako alternativního finančního zdroje pro knihovny) 

není možné absolutně zobecňovat. Vždy je nutné uvažovat o konkrétní knihovně 

a o finančních prostředcích, které jí budou „ušity přímo na míru“. Je třeba zohlednit 

především velikost dané knihovny, její umístění (v blízkosti hranic x ve vnitrozemí), velikost 

sídla, kde jsou knihovny umístěny, počet zaměstnanců, jejich vzdělání, jazykovou 

vybavenost, ochotu dělat něco „navíc“ apod. Pokud není kvalita (kvantita) zaměstnanců 

pro potřeby získání finančních prostředků z programů vyhovující, nabízí se alternativní řešení 

                                                 
32

 Finance z fondů EU (dle výsledků dotazníkového šetření) využívá pouze malé procento oslovených knihoven, 

přestože je tento zdroj považován za adekvátní nástroj zlepšení financování činnosti knihoven (ve smyslu 

odlehčení veřejným rozpočtům). Jen tři knihovny se pokusily odhadnout přibližný podíl tohoto zdroje na 

celkových příjmech, a to na 1,15; 0,5 a 5 %. 
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např. v podobě zainteresování externí firmy specializující se na využití dotačních možností 

(tato alternativa je finančně náročnější) nebo vytvoření pracovního místa, v jehož náplni bude 

zcela nebo částečně zahrnuta činnost projektového manažera. 

 

Otázkou zůstává, jaké funkce budou knihovny zastávat v budoucnu. Nepostoupí 

digitalizace knih tak daleko, že do knihoven nebude třeba chodit? Nebudou knihovny 

„vytlačeny“ virtuální institucí v podobě celosvětové sítě s univerzální dostupností? Nezpůsobí 

nepříznivý demografický vývoj pokles zájmu o služby knihoven? Budou knihovny schopny 

dále naplňovat očekávání svých uživatelů? Jaký bude vývoj knihoven v dlouhodobém 

horizontu? 

Odpovědi na tyto otázky je možné pouze odhadovat. Současná koncepce rozvoje 

knihoven v České republice
33

 předpokládá, že funkce knihoven, tak jak je vnímáme 

v současnosti, zůstanou převážně zachovány, pouze se modifikují v souvislosti s rozvojem 

nových technologií, se společenskými a ekonomickými změnami (moderní knihovna musí 

umět reagovat na změny, které se ve společnosti a ekonomice dějí). Bude nutné, aby knihovny 

využily potenciál nových technologií a adaptovaly se na nové podmínky. Snadnou dostupnost 

Internetu a elektronických zdrojů není možné chápat jako konkurenční službu, ale jako 

komplement. „S tím, jak klesá význam knihovních sbírek a vzácnost informačních zdrojů, se 

klíčová služba knihoven přesouvá od poskytování ke zprostředkování informací.“
34

 

Ke všem těmto modifikacím pak bude třeba přizpůsobit i financování knihoven. 

 

                                                 
33

 Viz Dokument Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010. Praha: MK ČR [cit. 

16. 11. 2009]. Dostupné na Internetu: http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepce04_10.doc. 
34

 Cit. dle Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti. Praha: Ikaros [cit. 2. 1. 2011]. 

Dostupné na Internetu: http://www.ikaros.cz/role-knihovny-v-ekonomickem-prostredi-informacni-spolecnosti. 
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4 ABSTRACT35 

The dissertation is focused on management models and the possibility of the multi-

resource financing of culture. The chosen field of culture - librarianship - is described, 

analyzed and compared in terms of management and finances with other countries (i.e. the 

Czech Republic, Poland, and the Slovak Republic). The reason of that choice is the fact that 

libraries are ranked among the main subjects of the regional culture (especially it is true in 

small municipalities where they are often the only organizer of the cultural life). 

There were two objectives set in the dissertation: 

1. the comparison of the management models and the financing of culture in the Czech 

Republic, the Slovak Republic, and Poland, 

2. the comparison of the management models and the financing of librarianship in the 

Czech Republic, the Slovak Republic, and Poland. At the same time the author tries to 

a suggestion of possible alternative sources of the financing of the libraries in the 

Czech Republic, focusing on foreign funds, especially the EU programs. 

 

The dissertation is divided into four chapters. The first and second chapters are 

theoretical. Among others, the chapters involve a comprehensive review of foreign financial 

resources (especially the EU programs) that can be used to finance culture.  

In the third chapter there are shown results of a survey that was taking place from 

September to November 2009 in Czech, Slovak, and Polish libraries. The fourth chapter is 

mainly comparative. In the first part the management and multi-resource financing of culture 

is considered in its complexity, in the second part only indicators of the selected field of 

culture (librarianship) are compared with indicators in the selected countries. 

In the dissertation the following methods were used – analysis, synthesis, 

comparison, and survey via questionnaire. 

 

 

                                                 
35

 Title: Management models and the possibility of the multi-resource financing of culture in the chosen field of 

culture 
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