
Jak bychom mohli 
představitelům obcí 
prezentovat vizi knihovny 
jako důležitého
a užitečného místa, aby byli 
motivovaní ke změnám?



Tom Štefek
● 8 let regionálním metodikem
● ...
● KISK, mentor “snového” projektu



Co se stalo a proč?
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Co se stalo a proč?
Původní záměr

Redesign systému 
práce metodiků 
v Ústeckém kraji

Podmínky

3 týdny

5 společných dní

měnící se tým

Otázky

Jak to využijeme?

Co budeme řešit? 
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Náš čas
● Nedostatek času na realizaci všeho, co bychom měli 

dělat, a všech nápadů, které máme.
● Zahlcení rutinou
● Klid na práci
● Systém rozvozů knih
● Nespolupráce

8



Lidé a kompetence
● Vzájemné zastupování kolegů
● Nízké "pravomoce" ve věci prsonálního obsazování 

knihoven
● Funkce knihovníka "ze známosti"
● Knihovníci

○ se necítí být kompetentní
○ nejsou přístupní novým trendům
○ nejsou ochotní přizpůsobit se a vzdělávat se
○ nejsou ochotní vzdát se "funkce"
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(Ne)Motivace
● Neaktivní knihovníci
● Nemožnost motivace odměnou
● Práce při zaměstnání
● Setkávají se pouze ti aktivní.
● Sami knihovníci nemají vizi.
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Pohled obce
● Obec chápe knihovnu jako svůj "přívažek"
● Přístup obce ke knihovně:

funkce -> finance -> služby -> prostor
● Komunikace knihovna <-> obec
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Neupřímnost
● Vlastní nekompetence?
● Neochota vyrazit do neznámého terénu
● Nalhávání si pracovitosti knihovníků a 

(prezentace oboru = prezentace toho nejlepšího, co máme)
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Co byste řešili vy?
● Náš čas
● Lidé a kompetence
● (Ne)Motivace
● Pohled obce
● Neupřímnost
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Co byste řešili vy?
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www.menti.com

51 68 41

http://www.menti.com
https://www.mentimeter.com/s/4dbff314655ef7f78858a167f838a0e5/ffe2ea69e5c7?fbclid=IwAR04yBxrxMRFi2gXIirfpX5YO1p_fScqUQLQsfJukp7Spfg-u3U9zlvFKr8


Co jsme řešili my
a proč?
● Proveditelnost v rámci našich možností 
● Dosažitelnost cílové skupiny
● Předpokládaný dopad / předpokládané úsilí
● Osobní zaujetí, motivace, zkušenosti 
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Pohled 
obce na 
knihovnu
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Chceme 
posilovat 
dobré a 
nadějné 
případy.
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Výzkum: plán
● Co potřebujeme zjistit?
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Výzkum: plán
● Co potřebujeme zjistit?
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Výzkum: plán
● Co potřebujeme zjistit?
● Jak to zjistíme?
● Vyzkoušíme si to!

● "Nebudou mít čas." - "Oni s námi beztak nechtějí mluvit."
● “Nešla jsem pracovat do knihovny abych za někým 

chodila a vyptávala se ho."
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Výzkum: rozhovory
● Kdo jsem, co bychom chtěli a o co nám jde
● Co v obci řešíte a co byste si přál(a)? (kouzelná rybka)
● Mohla by s tím knihovna pomoct?
● Spolupráce knihovny se subjekty v obci a setkávání
● Ideální knihovna
● Znalost příkladů a inspirace
● Jaké jsou překážky?
● Co je pro takové místo důležité?
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Výzkum: poznatky
Paní starostky a páni starostové...

● Ví, že takové knihovny jsou, ale osobně je neviděli, rádi by je 
navštívili a nechali se inspirovat.

● “Obec podporuje a financuje to, co ji dobře reprezentuje a 
co pomáhá občanům.”

● “Exkurze MŠ a ZŠ v knihovně není hlubší spolupráce.”
● “O peníze ani tak nejde, ale o to, aby knihovník nebyl jen 

zaměstnancem, ale měl vizi a chtěl za sebou zanechat 
spokojené lidi.”
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Výzkum: poznatky
Knihovník by mohl...

● propagovat práci úřadu, osvěta
● propojovat kulturní i sportovní činnost v obci
● organizovat, koordinovat a částečně i řídit společné akce
● být organizačně zdatný, ochotný obci věnovat svůj volný čas
● zajímat se o problematiku obce a předávat informace lidem
● být loajální k obci
● přispívat do místních novin a na sociální sítě
● zaměřovat se na děti a mládež
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Jak bychom mohli 
představitelům obcí 
prezentovat vizi knihovny jako 
důležitého a užitečného místa, 
aby byli inspirovaní a 
motivovaní ke změnám 
(podle svých potřeb)?
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Jak bychom mohli pomoci 
starostovi vybrat dobrého 
knihovníka nebo jeho 
pomocníka?
(Je to ještě knihovník?)
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Jak bychom mohli 
aktivizovat (motivovat) 
knihovníka k pochopení vize 
knihovny jako důležitého místa, 
užitečného občanům i obci,
a ke komunikaci s úřadem.
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Jak bychom mohli 
představitelům obcí 
prezentovat vizi knihovny jako 
důležitého a užitečného místa, 
aby byli inspirovaní a 
motivovaní ke změnám 
(podle svých potřeb)?
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Co to 
tedy 
vlastně 
bude?
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Jak by to 
mělo 
fungovat?
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Jak by to 
mělo 
fungovat?

Jak bychom mohli 
představitelům obcí 
prezentovat vizi knihovny 
jako důležitého 
a užitečného místa, 
aby byli inspirovaní a 
motivovaní ke změnám 
(podle svých potřeb)?
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● Inspirovat
● Motivovat
● Prezentovat 

dopad služeb, 
ne jen výsledky

● Dodat návod 
jak na to

Jak by to 
mělo 
fungovat?
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Web!

● Inspirovat
● Motivovat
● Prezentovat 

dopad služeb, 
ne jen výsledky

● Dodat návod 
jak na to
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Knihovna pomáhá...
LIDEM                  OBCI                  KOMUNITÁM
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Místo setkávání

Místo učení se

Místo kultury a inspirace

Místo společného tvoření

Jak mi knihovna pomohla

Co  se děje jinde

Jak se to může stát

Co je k tomu potřeba



Knihovna pomáhá...
LIDEM                  OBCI                  KOMUNITÁM
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Místo setkávání

Místo učení se

Místo kultury a inspirace

Místo společného tvoření

Jak mi knihovna pomohla

Co  se děje jinde

Jak se to může stát

Co je k tomu potřebaPROTOTYP

https://sites.google.com/view/knihovnapomaha/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka
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Proč jsme na to 
potřebovali 5+ dnů?
● Řešíme relevantní a důležitý problém
● Postupujeme ověřeně
● Stavíme na důkazech, nikoli na našich domněnkách
● Snižujeme riziko neúspěchu
● Vytváříme návrh - prototyp webu - a testujeme jej

48



Proč vám to celé 
povídám?
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● Řešíme relevantní a důležitý problém
● Postupujeme ověřeně
● Stavíme na důkazech, nikoli na našich domněnkách
● Snižujeme riziko neúspěchu
● Vytváříme návrh - prototyp webu - a testujeme jej



Co máme a co 
potřebujeme teď?
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Tom Štefek
stefek@phil.muni.cz


