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Sociální inovace v knihovnách

Projekt podpořen Evropskou unií v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost.
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https://kisk.phil.muni.cz/komunitni-knihovna

https://kisk.phil.muni.cz/komunitni-knihovna


https://codokaze.knihovna.cz/

https://codokaze.knihovna.cz/


Metodika de Facto workshopu

https://paper.dropbox.com/doc/deFacto-workshop-MdkrNob3Kw3UNE9oyXCW6


Knihovna pro bezbariérové Brno

https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno


Video: Knihovna jako obývák a pracovna (výsledky výzkumu o 
vnímání knihoven), Ladislava Zbiejczuk Suchá (KISK), 30:45

https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno
https://sites.google.com/view/makerspace-online-seminar/
https://sites.google.com/view/makerspace-online-seminar/


“Prostorové zajištění činnosti knihoven je jeden z nejvýznamnějších 

limitujících faktorů budoucího rozvoje. Přibližně 40 % veřejných 

knihoven nemá dostatek prostoru pro setkávání a komunitní aktivity. 

Ve třetině veřejných knihoven v posledních 20 letech neproběhla 

žádná investiční akce ani obnova interiéru.” 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s 

výhledem do roku 2030



Moravská zemská knihovna

Veřejná knihovna jako “místo činu”

Veřejné knihovny jsou dnes především místem k setkávání, ke sdílení 
znalostí a zkušeností, prostředím k rozvoji občanské společnosti, 
komunitním centrem obce, tzv. třetím místem – „životním prostorem s 
lokální identitou obce.”
❏ Rozhodují detaily: 
vstup do budovy

atmosféra

barvy

čistota

funkčnost

útulnost 

a LIDÉ 



Moravská zemská knihovna

Koncepce vize knihovny

⁄ Nedílná součást každé rekonstrukce v knihovně , 
která po zpracování POSKYTNE :

❏ Přehled o životě místní komunity
❏ Souhrnné informace o knihovně (provoz 

knihovny, aktivity v knihovně, návštěvnost, 
personál,…)

❏ Informace o  stavebně-technickém stavu 
budovy a interiérech knihovny



Moravská zemská knihovna

Koncepce vize knihovny

Po zpracování nastolí otázky pro:

❏ Zřizovatel/zástupce místní samosprávy: 
„Co všechno bychom měli vědět, aby obec do rekonstrukce či 
stavby knihovny investovala“
❏ Architekt/projektant: 
„Co všechno bychom měli vědět, aby stavba odpovídala potřebám 
všech zúčastněných stran?
❏ Knihovna/knihovníci/uživatelé: 
„Co všechno bychom měli vědět, aby se uživatelé do knihoven 
vraceli a jaké služby jsme schopni udržet a nabízet v budoucích 
letech, tak aby odpovídaly potřebám místní komunity? 



Moravská zemská knihovna

Koncepce vize knihovny

Vám může pomoci…

❏ nastartovat komunitní roli 
knihovny v obci

❏ jako strategický dokument při 
vyjednávání

❏ zjednodušení plánování 
provozu knihovny

❏ odhalení potenciálu knihovny



Moravská zemská knihovna

Co Vám můžeme nabídnout: 

❏ Konzultace a poradenství 
❏ Informace o dotačních programech
❏ Kontakty na ověřené dodavatele a 

architekty
❏ Databázi knihoven jako příkladů dobré 

praxe
❏ Metodické materiály
❏ Informační zpravodaj



Moravská zemská knihovna

www.mcvrk.mzk.cz

http://www.mcvrk.mzk.cz
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Informace na webu

❏ RÁDCE – tipy a rady, jak naložit s prostory v 
knihovnách, technické výkresy regálů, kontakty na 
architekty a dodavatelé mobiliáře

❏ FINANCOVÁNÍ – vypsané aktuální dotační tituly a 
granty k rekonstrukcím, obnově interiéru, nákupu 
mobiliáře

❏ INSPIRACE Z KNIHOVEN- zdařile 
zrekonstruované či nově postavené knihovny jako 
příklad dobré praxe

❏ KE STAŽENÍ – metodické materiály, standardy
❏ Odběr newsletteru

https://mcvrk.mzk.cz/mc-vrk-radi
https://mcvrk.mzk.cz/financovani
https://mcvrk.mzk.cz/inspirace-z-knihoven
https://mcvrk.mzk.cz/ke-stazeni


Moravská zemská knihovna

Aktivity a činnosti

Konference Metodického 
centra:

❏ 10/2018 – Moravská zemská 
knihovna v Brně

❏ 11/2018 – Městská knihovna v Praze
❏ 11/2019 – Městská knihovna v Písku

Další činnosti
❏ Metodický pokyn pro postupy 

rekonstrukce knihoven
❏ Městská knihovna roku 2019 (člen 

komise)
❏ Komunitní knihovna JMK 2018; 2019 

(člen komise)

Pravidelné články na téma architektura 
knihoven:

❏ Čtenář - https://svkkl.cz/ctenar
❏ DUHA - https://duha.mzk.cz/

http://invenio.nusl.cz/record/432048
http://invenio.nusl.cz/record/432048
https://svkkl.cz/ctenar
https://duha.mzk.cz/
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Obecní knihovna Otnice
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Obecní knihovna Otnice
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Obecní knihovna Otnice
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Městská knihovna Veselí nad Moravou
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Městská knihovna Veselí nad Moravou
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Obecní knihovna Vranov nad Dyjí
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Obecní knihovna Vranov nad Dyjí



Moravská zemská knihovna

Knihovna K. F. Bartoše, pob. Jižní Svahy
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Knihovna K. F. Bartoše, pob. Jižní Svahy
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Knihovna K. F. Bartoše, pob. Jižní Svahy
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Závěrem….

“Knihovny nejsou muzea knih ani zatuchle páchnoucí semináře, jsou domovem, kde 
spolu lidé mohou diskutovat, souhlasit i navzájem si oponovat… a nikdo je 
nepřerušuje, nenapomíná k pořádku, není tu snobismus ani zkostnatělé poučování… 
Ano, ten pravý domov je knihovna!”                                                        (Sándor Márai)
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Děkuji za pozornost

Lenka.Dostalova@mzk.cz


