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Financování regionálních funkcí
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Vývoj Inflace Skutečné výdaja na RF Rozdíl/ztráta

Celková inflace 28,6 %

2005 až 2018
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Jaké budou knihovny v roce 2027?

Jaké chceme mít knihovny v roce 2027?

Co pro to chceme – můžeme udělat?
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• Naší komunikaci

• Vyhledávání a využívání informací

• Vzdělávání a učení

• Naše zaměstnání

• Náš volný čas

• Náš život

• Naše knihovny

• …

Informační technologie a média mění
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Trendy

Technologické změny

• Digitalizace, smart t., big data, 

digital humanitis, AI

• Mobilní přístup, stream, cloud

• Vývoj služeb v digitální prostředí

• Integrace tradičních a digitálních 

služeb = CPK

• Dlouhodobé uchování digitálních 

dokumentů

• Knihovník jako navigátor, poradce, 

kurátor digitálních sbírek



Konstanty pro budoucnost

• Lidé budoucnosti budou číst

• Vzdělaní lidé budou číst více

• Lidé se budou celý život vzdělávat a učit

• Lidé budou využívat p-knihy, e-knihy, a-knihy

• Lidé se nevzdají života ve fyzickém světě

• Lidé budou mít potřebu setkávat se

• Svět informací bude mohutnější a složitější
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Hodnota knihovny je proměnlivá

• Informační

– informační zdroje a služby (tištěné a digitální), propojení, 

poradenství, zvyšování kvalifikace

• Sociální

– Důraz na aktivity, vhodný prostor a novou kvalifikaci

• Vzdělávací

– Důraz na aktivity, vhodný prostor a novou kvalifikaci

• Kulturní 

– Důraz na aktivity, vhodný prostor a novou kvalifikaci

• Ekonomická

– Jak ji měřit?

Východisko: potřeby obce





13
Libraries fit elegantly into many spaces, as a library in California demonstrates. (Photo submitted by Jolene Finn, then at Santa Margarita Catholic High School, California, USA)
http://blogs.ibo.org/blog/2018/02/23/libraries-in-the-21st-century-the-struggle-between-perception-and-reality/#lightbox/3/

http://blogs.ibo.org/blog/2018/02/23/libraries-in-the-21st-century-the-struggle-between-perception-and-reality/#lightbox/3/
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Hlavní cíl: podporovat, urychlit transformaci knihoven

Na co se zaměřit:

• Vysvětlovat smysl a cíl transformace knihoven

• K čemu jsou užitečné veřejné knihovny v 21. století
– Pracovníci knihoven

– Provozovatelé knihoven

– Kraj, stát

– Obyvatelé

• Financování regionálních funkcí

• Podpora výstavby, rekonstrukcí a vybavení knihoven
– Strukturální fondy EU?

• Vzdělávání knihovníků, nové dovednosti



Termíny

• Do 20. listopadu soustředění podkladů

– Vize, teze

– Co ze stávající Koncepce vypustit

– Co do Koncepce nově zahrnout

• 26. listopadu – zasedání ÚKR – vyhodnocení došlých 

podkladů

• 20. až 22. ledna 2020 zasedání ÚKR – zpracování 

základního návrhu – diskuze

• Březen 2020 – předání do vlády



Jaká bude Vaše knihovna za 10 let?

• Co Vás v současnosti nejvíce omezuje v ideálním nastavení 
služeb knihovny? 

• Co nejvíce podle Vás ovlivní činnost Vaší knihovny v příštích 10 
letech?

• Co chcete změnit ve své knihovně do roku 2030? 

• Jaké největší překážky budete muset překonat, abyste dosáhli 
svého cíle? 

• Co by Vám pomohlo při realizaci změn v knihovně? 
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