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Od půjčoven, přes kulturní 

akce a místa setkávání 

k místům poznávání nového -

ke vzdělávání.



Jiří Trnka: Zahrada



Proč?

Protože už to knihovny stejně dělají, 

a protože na příští rok se chystá 

začátek národních oslav výročí učitele 

národů Jana Amose Komenského.



Vzdělávací akce v knihovnách

● Lekce pro školy

● PC kluby

● Internetové služby

● Dotykové technologie

● Čtenářská a informační gramotnost

● 3D tisk, Ozoboti, virtuální realita

● Univerzita třetího věku

● Přednášky, setkání (a tituly)
○ Literatura

○ Umění

○ Ruční práce

○ Společnost



Proč?

Protože vnímání knihovny jako 

vzdělávací organizace otevírá další 

možnosti financování, jednání se 

zřizovateli, se školstvím.



Proč?
Protože je to knihovnami vyžádaný úkol. 



“Knihovníci ve čtvrtek ministrovi předali 

i další náměty. Uvítali by lepší 

spolupráci ministerstva kultury 

a ministerstva školství vedoucí 

k oficiálnímu uznání role knihoven 

v neformálním vzdělávání.”

Zdroj: ČTK. Publikováno na: aktualne.cz v článku Šéf knihovníků Richter, kterého odvolal exministr 

Staněk, se vrací do funkce, 19. 9. 2019



“Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou 

roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak 

důležitými nástroji jsou pro uchování národní 

paměti a identity, pro výchovu nových generací 

nejen k pravidelné četbě, ale především ke 

kritickému myšlení. … Měla by být místem 

setkávání, ve kterém společně můžeme 

poznávat svět.” 
Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR v článku Lubomír Zaorálek předal cenu Knihovna roku 2019, 3. 10. 2019



Před závorkou
● Nikdo jiný to za nás neudělá

○ Ani “každodenní” komunikaci ani kvalitu 

● Změna vnímání je dlouhodobý proces

○ Neznamená to, že na konci roku bude hotovo

○ Knihovny mohou rok využít k rozhlédnutí, teoretickému 

sbírání zkušeností i zkoušení novinek

● Čím víc knihoven se zapojí, tím bude efekt silnější



Co a jak
● Komunikace na národní úrovni ve dvou 

ročních vrcholech

○ Březen měsíc čtenářů

○ Týden knihoven 
■ Vizuály od Renáty Fučíkové

■ Textové materiály k využití

● Memorandum o spolupráci knihoven a MŠMT

● Koncepce rozvoje knihoven do roku 2030



Co a jak

● Sdílení příkladů dobré praxe

● Manuál síťování na místní úrovni

● Mapování okolí a aktivní zapojení knihovníků 

do Místních akčních skupin

● Seznamy kvalitních titulů pro čtenáře různých 

věkových kategorií na Knihovny.cz => 

doporučeno knihovníky



Co a jak

● deFacto workshop

● Spolupráce se Zlatými Ámosy

● Národní, ale hlavně regionální úroveň

● Zlatý Ámos jako ambasador knihoven v 

učitelském prostředí



Kdo za to může

● Priorita 6 Koncepce rozvoje knihoven ČR

○ Pracovní skupina

○ Vít Richter, Tomáš Řehák, Daniel Bechný, 

Irena Brezovic, Jana Linhartová, Roman 

Giebisch, Eliška Bartošová...

● http://koncepce.knihovna.cz/
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