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Cíl přednášky

● Seznámení s pilotním projektem Akademie Černošice

● Představení konceptu Občanské Akademie

● Uvedení synergických výhod spolupráce knihoven a 
Občanských akademií jako „vzdělávacích center“

● Možnost navázání kontaktu s poskytovatelem bezplatné 
licence Občanských akademií
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Co to je Akademie Černošice?

● Je to pilotní projekt celoživotního vzdělání podle 
zahraničních vzorů 

● Koncipován od počátku tak, aby se dal duplikovat v ČR
● Start: podzimní semestr 2018/2019, 35 akcí, 500 účastníků
● Filosofie: Celoživotní učení, dostupné finančně i regionálně 

pro každého bez rozdílu věku, vzdělání, pohlaví a politické, 
rasové či náboženské příslušnosti

● Pilíře: mediální, finanční a zdravotní gramotnost
● 6 základních tematických okruhů



Co to je Akademie Černošice: tematické oblasti



Co to je Akademie Černošice: výběr přednášejících



Akademie Černošice versus Občanská akademie
● Občanská Akademie je koncept. 
● Občanská Akademie je metodika. Návod k použití. Kuchařka.
● Občanská Akademie je značka.

● Akademie Černošice je první realizovaný a úspěšně provozovaný model 
podle tohoto vzoru

● Další realizace projektu v přípravě:
○ Akademie Senior Fitnes, Praha 6
○ Akademie Coffee&Books, Děčín
○ Akademie Dobřany, Dobřany
○ Akademie Permafarma, Veselice

● Další možnost: Spolupráce s knihovnami



Občanská akademie nabízí …

● Celkovou koncepci ke kopírování
● Reklamní materiály, letáky na kurzy se šablonami
● Osvědčené přednášející i známé osobnosti, 

 z nichž mnohé jsou ochotny dojet kamkoliv
● Zkušenosti s poptávkou a generováním 

nabídky akcí pro různé regiony
● Návody a zkušenosti se zapojením 

lokálních zdrojů (přednášejících, 
místních umělců, znalců, témat, výzev)



… dále nabízí: infrastrukturu 

● Kompletní prezentační web
● Rezervační systém s mailovým automatem
● Zkušenosti …



… dále nabízí: zkušenosti s marketingem
● Možnosti sdílení e-mailem a na sociálních sítích
● Návod na propagaci na Facebooku 



Shrnutí 
● Občanská Akademie je koncept neziskové franšízy, určený k provozu 

jako 
○ samostatný právní subjekt nebo k 
○ začlenění do organizační struktury knihovny (nebo jiného právního 

subjektu).
● Má podporu při zavádění a provozu prostřednictvím Asociace 

občanských akademií, která se stará o jednotnou strategii a metodiku 
a tuto neustále doplňuje a rozšiřuje

● Zavádění Občanských Akademií podporuje zkušený tým, složený ze 
zástupců univerzit a mnoha neziskových organizací.

● Pilotní projekt Akademie slouží jako vzor pro snadnou duplikaci.



Je to ideální platforma pro stávající aktivity …

● KISK – podpora rozjezdu, zapojování uživatelů, lektorů, měření 
dopadů

● De facto workshopy mediální sebeobrany (Městská knihovna v Praze, 
Ondřej Hudeček a Dita Lánská)

● Kurzy SENIOR FRIENDLY TEACHER (SEFTE), kde Elpida 
zprostředkovává a předává dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání 
seniorů dalším potenciálním lektorům, učitelům a knihovníkům

● Mediální vzdělávání pro dříve narozené (Transitions)
● A další existující skvělé projekty …



…je také vhodnou platformou pro
● Realizaci akcí (přednášek, besed, vycházek atd.), které vznikají na základě 

aktivit, kterými knihovny posilují vztah k místu (podsekce komunitních 
knihoven)



Akcelerátor sociálních 
inovací v knihovnách 
● individuální pomoc s rozjezdem

● posílení personálních kapacit

● mapování a zapojování místních témat a 
lektorů

● hodnocení dopadu a argumentace pro 
zřizovatele



ě ř





https://paper.dropbox.com/doc/deFacto-workshop--AnNLeKqoCPO~M606tzKHZj9GAg-MdkrNob3Kw3UNE9oyXCW6
https://youtu.be/3W9WNdYB820


A to nejlepší na konec

● Občanská Akademie je optimální a standardizovanou platformou pro 
pořádání všech vzdělávacích akcí, které knihovny již dnes pořádají. 

● Využití jednotného formátu Akademie umožní snadnější výměnu a 
organizaci akcí, které byly jinde úspěšné.

● Navážete na místní osobnosti, znalosti a tradice a zlepšíte tím úroveň 
komunitního života.

● Kolo není třeba vynalézat znovu. Je rozumné jej využívat.

● Integrujte Občanskou Akademii do vaší knihovny a utvořte z ní 
úspěšné vzdělávací centrum.



Jak se zapojit?
Formulář zájmu
● tištěný
● online: http://bit.ly/obcanskaakademie

Dotazy, náměty
● info@vaclavvojtech.cz
● bartosova@kisk.cz
● j.valuch@gmail.com
● jan.bartos@elpida.cz
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