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Situace

Vidím úspěšnou službu >
chci ji > kopíruji > realizuji > zamiluji se >
divím se, že to nefunguje > dělám tomu PR >
není to lepší > je mi na nic >
něco podobného zažívám 5 x >
přestává mě to bavit...



Situace

Musíme dělat marketing,
protože děláme super služby,
jen je lidi málo využívají.





Situace

To se takhle sejde
vedoucí,
knihovnice od pultu,
dětský knihovník,
ajťák
ekonomka,
někdo z radnice,
někdo ze spolupracující instituce (spolku, školy…),
návštěvník knihovny a občan...



Situace

Máme peníze navíc.

1. rok: Tak třeba dětský koutek.
2. rok: Tak treba gauč.
3. …

Proč? Co tím sledujeme? Komu to má pomoct a jak? Ocení to?
Koho by to mělo zajímat a proč? Kdo by nám s tím mohl pomoct a jak?



Jak bychom mohli dostat lidi do knihovny?

Situace



Situace

Komunitní knihovna
Co to je?



Komunity

Lokální
Proximitní

Terapeutické
Dělnické
Sousedské

Prostorové
Teritoriální
Vesnické
Příměstské
Městské

Síťové
Aktivit

Odborné
Učící se
Zájmové

Kyberprostorové
Virtuální
Hybridní







“Nechte mě na pokoji.”

















●Slyším a zapomenu.
Vidím a pamatuji si.
Dělám a rozumím.



Prototyp

“Jak to funguje.”

Zhmotnění nápadu, konceptu,
místa, služby, produktu, funkce, vzhledu…

Skica, storyboard, slideshow, hraní rolí, papírový 
model, minimální akce…



Vytvářejme prototypy

● “minimální použitelný produkt”
● zdroj zpětné vazby a inspirace
● šetří cenu, čas a energii
● spolupráce s kolegy
● spolupráce s lidmi
● snižuje hrozbu zamilování se
● snižuje riziko neúspěchu
● zajišťuje “prvouživatele”



Ptejme se

● Bez dat jde o ezoterii
● Netušené vhledy a souvislosti
● Nezamýšlené důsledky
● Učíme se mluvit s lidmi (stakeholdery)
● Budujeme vztahy
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Jak si představuješ dokonalou knihovnu?

Jak si představuješ dokonalý dům?



Co by pro tebe knihovna mohla dělat?

Co ti chybí? Co tě trápí?













“Kdybychom se lidí průběžně neptali,
tak to vymyslíme úplně blbě.”



Na důkazech založené služby



čas

riziko

design založený na názoru



čas

riziko

design založený na názoru

design založený na pravidelném výzkumu





Řešení je až úplně na konci.



Každá organizace umí vysvětlit, CO dělá.
Některé umějí vysvětlit, i JAK to dělají.
Ale jen málo z nich dokáže formulovat, PROČ to dělají.

Simon Sinek: Začněte s PROČ, 2012, Jan Melvil publishing



Title
text





Pokud je naší misí

“propojovat lidi a podporovat komunity”,

bude výsledek rekonstrukce jiný, než v případě cíle

“efektivně poskytovat relevantní informace”.



Snižujeme tření

Vytváříme uvolnění

Dodáváme kontrolu

Poskytujeme svobodu

 

Zesilujeme prosperitu

Poskytujme bezpečí

Propůjčujeme podporu

Dodáváme zdroje

Povzbuzujeme ke zkoumání

Kultivujeme propojení

Vzbuzujeme zvídavost

Oslavujeme kreativitu

 

Probouzíme štěstí

Vedeme k inkluzi

Rozdáváme radost

Vštěpujeme hrdost

Rozvíjíme potenciál

Zesilujeme růst

Podporujeme vzdělání

Vedeme transformaci
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stefek@phil.muni.cz

Děkuji!

mailto:stefek@phil.muni.cz

