


Sociální inovace v knihovnách 
Knihovny pro komunity 

 

Pardubice, 25.10.2017 





Asistence při hledání zaměstnání – 
systematické vzdělávání nezaměstnaných, 

koučink přípravy životopisu a žádání o 
práci, práce s dokumenty 



Zvyšování dokumentové gramotnosti – 
schopnost vyplnit žádost, 

orientovat se v dokumentech… 



Zvyšování finanční gramotnosti 



Podpora podnikání – prostor 
pro rozvíjení pracovních potřeb 



Právní servis 



Diskuzní fórum v knihovně – neutrální 
místo pro komunikaci občanů 
nad jejich aktuálními problémy 



Spolupráce s charitou – pomoc knihovně v 
rámci praxí a stáží klientů 



Spolupráce s dětským domovem nebo 
sdružením hendikepovaných 

při pořádání příměstských táborů 
knihovnou 

(rozšíření a integrace účastníků) 



Práce se seniory a mládeží – zachycování 
orální historie, osobních příběhů, 

digitalizace souvisejících 
obrazových dokumentů 



Čtení v domově pro seniory 



Kavárna v knihovně 
jako sociálně terapeutická dílna 



Jazykové kurzy 
pro rodiče na rodičovské dovolené, držitele 

ZTP… 



Přednášky zástupců místních 
národnostních menšin o jejich zemi, 

kultuře a související diskuse 



Kurzy češtiny pro cizince 
nebo národnostní menšiny 



Biblioterapeutické odpoledne 



Obohacování fondu 
o dokumenty pro národnostní menšiny 

v místě a práce s nimi 



Nízkoprahové volnočasové 
centrum pro mládež 



Co nám brání? 
 

Co by nám pomohlo? 
 

Jak bychom mohli? 



Sociální inovace v knihovnách 

Knihovny jako bezpečný 
veřejný prostor 

pro všechny bez rozdílu 

Knihovny jako živá 
vzdělávací, kulturní, 

komunitní a kreativní 
centra 

Lidé stižení nebo ohrožení 
sociálním vyloučením 



Pojištění 
. 
. 
. 

Crowdfunding 
Rekola 

Miniknihovny 
 
 



"Veřejná knihovna se změnila z instituce, 
která primárně slouží lidem, na instituci, 

která řídí směr komunity.„ 
 

Tessie Guillermová 
(zdroj: Přijímání výzvy: Tvorba nové vize veřejných knihoven. Zpráva 

Dialogu o veřejných knihovnách Aspen Institute, 2014) 



Být komunitní… 
 
 



Myslet designově… 
 
 

Chceme aby knihovnu navštěvovalo víc mládeže. 
Co bychom pro ně mohli dělat? 

 



Myslet designově… 
 
 

Chceme aby knihovnu navštěvovalo víc mládeže. 
Co bychom pro VÁS mohli dělat? 

 



Myslet designově… 
 
 
 Nevyužívání služby 

nemusí znamenat její neúspěch. 



Myslet designově… 
 
 
 

poznávání 

analýza tvorba 

testování 





20 knihoven 
30 hodin rozhovorů 

150 inspirací, inovací, nápadů 

Průzkum 



Nemáme na to peníze. 
Nemáme na to lidi. 

Nemáme na to know-how. 
Nemáme jak. 

Chceme, ale… 



40 knihoven 
40 inovací 

100 lidí 
10 podpořených inovačních projektů 

3 konference 
evaluace 

metodika, publikace, případové studie 
 

Cíle 



 mapování sociálních inovací v knihovnách a ve 
veřejných službách v ČR 

 identifikace bariér a příležitostí 
 experti na oblast sociálních inovací a začleňování 

 experti na design služeb 
 zahraniční experti 

 experti na financování aktivit 

Jak na to 



4 několikadenní workshopy (design sprinty) 
Individuální podpora vybraných projektů 

Investoři 
Komunita 

Jak na to 



výzkum 

skauting 
metodika 

2017 



konference 
• 50 účastníků 
• 2 dny 
• 5 workshopů 

inkubátor 
• 2 x 10 knihoven 
• 50 lidí 
• 80 hodin 

workshopů 

akcelerátor 
• 5 knihoven 
• individuální 

mentoring 
• finanční podpora 

2018 



konference 
• případové studie 
• průběžné výstupy 
• workshopy 

inkubátor 
• 2 x 10 knihoven 
• 50 lidí 
• 80 hodin 

workshopů 

akcelerátor 
• 5 knihoven 
• individuální 

mentoring 
• finanční podpora 

2019 



konference 
• případové studie 
• výstupy 
• workshopy 

evaluace 
publikace 

2020 
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2017 - 2020 

evaluace 

komunita 
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