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ROLE KNIHOVEN

PROMĚNA !!!

půjčovna knih

neformálními místa 

napomáhající rozvoji 

komunity 



KNIHOVNÍ ZÁKON

...knihovnické služby by měly být snadno dostupné všem uživatelům. 

Jsou to služby, které mají umožnit každému občanovi rovný přístup 

k informacím a informačním zdrojům, které má daná knihovna 

k dispozici. Služby by měly být přístupné bez rozdílu všem členům 

společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, 

náboženství, jazyk, invaliditu, ekonomické postavení, zaměstnání 

a dosažený stupeň vzdělání…



NELŽEME SI

v našich městech je stále mnoho lidí, kteří neví, kde je knihovna, 

neví co knihovna nabízí a její služby nepotřebují (nebo si to myslí)...

bohužel se to často týká i politiků, zastupitelů, úředníků…

knihovny rozhodně nepatří mezi klíčové ekonomické hráče 



NA ČEM STAVÍME, co umíme...

- tradice, důvěryhodnost, profesionální 

tým pracovníků, propojená síť 

knihoven

- finanční nenáročnost pro uživatele

- civilní a neformální prostředí

- speciální aktivity pro seniory, děti, 

zdravotně znevýhodněné, 

nezaměstnané

 



NA ČEM STAVÍME, co umíme...

- vzdělávací funkce – poskytujeme 

informace uživatelům, realizujeme 

semináře, kurzy, konference pro různé 

skupiny

- komunitní role a místo setkávání, 

knihovna rodinného typu, volnočasové 

centrum

- partnerská instituce veřejné správy, NNO, 

školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

- soulad s koncepcemi a prioritami – 

zřizovatel, kultura, školství, sociální oblast

- zkušenosti s projektovou činností

 



CO PODPORUE KOMUNITNÍ KNIHOVNA

- dobré soužití lidí, zlepšení 

kvality života v obci

- dobré vztahy mezi lidmi, 

skupinami lidí i organizacemi 

na daném území

- aktivizuje a zapojuje 

jednotlivce a skupiny



POSKYTUJE PROSTOR, JE MÍSTEM...

prostor je fyzický nutně neznamená 

místo…
místo je to , kde je nám dobře, 

fungují zde vztahy, nacházíme klid

lidé se často nacházejí v prostoru 

i virtuálním, ale nevnímají místo...

    

 (inspirace: Andrew Lass - Knihovny současnosti 2019)



Informace a přidaná hodnota - informační uzel

- dobrá knihovna stojí a padá s KVALITNÍM 

FONDEM a s kvalitním POSKYTOVÁNÍM 

relevantních, hodnověrných a ověřených 

INFORMACÍ

- technická vybavenost, technologická znalost

- poskytovat informace je naše devíza, 

umíme to nejlépe...

JAK ale informace poskytujeme? 

s jakou PŘIDANOU HODNOTOU zážitkem, 

emocí, přesvědčením, schopností komunikace?



KOMU ?!

- potřeba

- místo / lokalita/ 

jedinečnost

- sociální / 

společenství / 

komunita / lidé



POTŘEBA

je v každém místě jiná 

vychází z minulosti, současného 

života lokality, ale také vnímá 

budoucnost, novinky, trendy

na to vše správná komunitní 

knihovna reaguje



KOMUNITNÍ KNIHOVNA

- rozeznává a reaguje na potřeby 

místa a jeho obyvatel

podporuje sociální integraci: 

- vytváří prostředí otevřené celé 

komunitě
- propojuje lidi různého věku, 

pohlaví, vzdělání, sociálního 

postavení – rovný přístup širší 

nabídka než jen jednorázová aktivita 

(vzdělávací kurz, beseda…) 

- možnost opakovaně se vracet 



LIDÉ

k “informacím” přibývá zásadní 

slovo “lidé”

je to o lidech - z různých 

pohledů:

zaměstnanci

uživatelé

komunita



Lidé - knihovníci v komunitní knihovně
profesionalita, odbornost, vzdělanost, 

empatie, kreativita

práce       poslání

motivace, vzdělávání a uvědomění si, 

že pracují    PRO LIDI   

 krédo:  důvěryhodnost, otevřenost, 

spokojenost, knihovna jako srdce komunity, 

místo setkávání, vzdělávání, podpory 

čtenářství a kreativity, ctí tradici, je 

otevřena novinkám a reaguje na změnu... 



Lidé - knihovníci v komunitní knihovně

úzce souvisí také s PR a marketingem

Začínáme od každého zaměstnance, 

od jeho přesvědčení, od osobního 

kontaktu jak s uživateli, tak i s lidmi 

mimo knihovnu, schopnosti vnímání, 

empatie, rozeznávání potřeb a umění 

pomoci, poradit, nasměrovat. 

Přes další důležité slovo „komunikace“ 

se dostáváme k LIDEM jako 

UŽIVATELŮM



Lidé - uživatelé v komunitní knihovně

stávající uživatelé:

- rodiny s malými dětmi

- skupiny mladých

  formální - školy - třídy

  neformální skupinky - volnočas

- lidé mimo pracovní trh 

(nezaměstnaní, důchodci, 

rodiče na MD / RD)

- menšiny, cizinci

- lidé s handicapem - zdravotním, 

mentálním, sociálním, kulturním  atd. 

- zaměstnaní - lidé s nedostatkem času

-



Lidé - uživatelé v komunitní knihovně

- potenciální uživatelé

- aktivizátoři
- partneři
- příslušníci komunity 

Vycházejme z “komunity” jako ze 

společenství lidí, které spojuje lokalita, 

zájem, potřeba, vztah. Čímž se dostáváme

 k společenskému aspektu komunitní 

knihovny a její sociálně integrační funkci. 



Knihovna zná perfektně
svoji regionální historii, osobnosti

život své obce s úspěchy i problémy napříč všemi oblastmi: 

kultura, školství, sport, politika, ekonomika, 

ekologie, filantropie, turistický ruch, sociální oblast, 

zdravotnictví, politika, dobrovolnictví a neziskový sektor

cílové skupiny - uživatele..

ty iniciuje, zapojuje, aktivizuje, propojuje, navazuje partnerství 

nebojí se i trochu  riskovat jít do nových nápadů, technologií, 

projektů, přijímat výzvy, čte dopředu rychlý vývoj a životní a 

společenské změny. 

V každém místě jsou potřeby jiné, proto 

je i každá knihovna UNIKÁTNÍ!



NA VŠECHNO NEMUSÍ BÝT SAMA!

- síťuje se a oslovuje / nechá se oslovit partnery, 

ať se jedná o jednotlivce či skupiny, organizace, 

firmy - společná organizace akcí, projektů 

(knihovna iniciátor, knihovna partner)

- někdy stačí poskytnout “jen” prostor, 

propagaci, přímluvu, důvěryhodnost a dobré 

jméno

- hledání zdrojů a zaštítění aktivit finančně, 

personálně, technologicky, informačně, 

poskytnutím know-how



NA VŠECHNO NEMUSÍ BÝT SAMA!

- začlenění aktivit do priorit, cílů a opatření na 

vyšší strategické úrovni – obce, kraje

- zastoupení v různých komisích či poradních 

orgánech, místních akčních plánech, komunitních 

plánech sociálních služeb, „zdravých městech“, 

místní agendě, rozvoji venkova či dalších 

dokumentech, programech a projektech 

- podíl na řízení, plánování, prezentaci 

- umění dobré komunikace se svým zřizovatelem.



V NABÍDCE NECHYBÍ… podmínky, zázemí
- informace, technologie (internet, wifi, 

databáze, digitální zdroje, e-knihy atd.)

- on-line služby - web, sociální sítě
- znalost prostředí, regionální historie

- dobrá dostupnost, orientace, snadná mobilita 

(donášková služba toalety, výtah atd.)

- bezbariérový přístup - pro různé druhy 

handicapů (mentální, fyzický, kulturní / 

jazykový, sociální)

- zázemí pro rodiče s dětmi, rodinná registrace 

- atraktivní funkční prostor - svoboda jednoho 

začíná tam, kde končí svoboda druhého



V NABÍDCE NECHYBÍ… přístup, 
aktivity
vzdělávací a komunitní akce, programy - PRO x S...

sociální kontakt:

popovídat, setkat se s lidmi, mezigenerační setkání, 

besedy, veřejná čtení, hraní her, tvoření, vzdělávání – 

kurzy, přednášky, setkání, společné vycházky, čtenářská 

gramotnost, informační gramotnost, workshopy, exkurze, 

kampaně, festivaly, výstavy, venkovní hledací soutěže, 

tábory, nocování, výprodeje, bazárky…
prostor pro dobrovolnické aktivity, studenty, seniory, 

firmy 



KOMUNITNÍ KNIHOVNA

tvoří z prostoru místo...



MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN

příspěvková organizace města Vsetín - 

26 000 obyvatel

září 2006 – knihovna se přestěhovala do nových prostor

k 2018

- počet registrovaných členů: 7 235 (přes 30 % nárůst 

oproti 2006)

- počet návštěvníků: 257 915 

( přes 40 % nárůst oproti 2006)

- počet výpůjček: 381 187 

(o necelých 20 % nárůst oproti 2006)

- počet akcí pro veřejnost za rok: 683

 



NOVÁ BUDOVA          DOBRÁ KNIHOVNA  

přestěhováním starého do nového nezvítězíme

(myšlení, lidé)

spolupráce architekta, úředníků, politiků - dáme své informace a 

znalosti, nadchneme je, vytvoří si VZTAH

rozhodují detaily, zda se stane místem nebo zůstane prostorem:

vstup do budovy, vůně, nálada (atmosféra), čistota, funkčnost, útulnost 

a LIDÉ



KNIHOVNY SLAVÍ 100 LET

V letošním roce si připomínáme pro knihovny významné výročí 

100 let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o 

veřejných knihovnách obecních, ze dne 22. července 1919.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgkUZylvsP0



“Těžké časy vám dodávají 

odvahu k tomu, abyste mysleli

na nemyslitelné…”

  Andy Grove



    Děkuji za pozornost

Kateřina Janošková

kjanoskova@mvk.cz, www.mvk.cz

mailto:kjanoskova@mvk.cz

