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64 000 veřejných knihoven





Kdo veřejné knihovny využívá

47 % dětí do 15 let

32 % dospělých

Ekonomická hodnota knihovny 

hodnota návštěvy pro uživatele:

742,- Kč



Informační technologie mění svět knihoven

 rozvoj internetu

 přístup k informacím

 globalizace vzdělávání

 digitalizace médií

 sociální sítě

 digitalizace knihovních fondů

 komerční služby

 ztráta výsadního postavení



Tři trendy vývoje veřejných knihoven

1. pokračovat a přizpůsobovat tradiční knihovnu 

s knihami

2. rozvíjet digitální služby

3. rozvíjet nové služby pro lidi, kteří jsou 

každodenně digitální



Poskytování tradičních služeb

 pokles zájmu o půjčování 

tradičních dokumentů

 zlepšit nabídku: zkvalitnit 

doplňování knihovních fondů

 snížit náklady na tradiční služby: 

regionální AKS, RFID… 

 větší spolupráce – Centrální portál 

knihoven
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Rozvíjet digitální služby
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Jaké jsou příčiny?

 chybí EIZ pro širokou veřejnost

 malá nabídka e-knih

▪ neochota nakladatelů

▪ vysoká cena licencí

▪ nedostatek financí na nákup        

e-knih

 zastaralé automatizované 

knihovní systémy - AKS

 předsudky ve vztahu k e-knihám    

a e-půjčování



Digitalizace knihovních fondů



Zpřístupnění digitálních knih a časopisů

Zpřístupnění 220 000 svazků

knih a periodik
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Celkem

Muž

Žena

15 - 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

45 - 54 let

55 let a více

ZŠ/SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

VŠ/VOŠ

Praha a Středočeský kraj

Čechy

Morava
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Čtete knihy v elektronické podobě?

Základ: Čtenáři knih, N=441

Ano Ne

Proč rozvíjet digitální služby?

57% mladých lidí 15 – 24 let odpovídá ANO

Čtete knihy v elektronické podobě?



Rozvíjet nové služby pro lidi, kteří 

jsou každodenně digitální



Rozvíjet (staro)nové služby pro digitální domorodce

 čtenářská gramotnost

 informační gramotnost

 neformální vzdělávaní, 

kulturní akce

 knihovna jako prostor

▪ prostor pro studium

▪ pro trávení volného času

▪ komunitní aktivity

▪ tvůrčí dílny - Makerspace

 …….
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Kulturní a vzdělávací akce v knihovnách
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Tři trendy vývoje veřejných knihoven

Všechny tři !

Jaká cesta je správná?

1. pokračovat a přizpůsobovat 

tradiční knihovnu s knihami

2. rozvíjet digitální služby

3. rozvíjet nové služby pro lidi kteří 

jsou každodenně digitální



Tři podmínky pro změnu

1.  lidé v knihovně

2.  prostor a vybavení knihovny

3.  podpora obce



Čím vším by měl být knihovník

organizátor

vševěd

psycholog

knihovník

93 % pracovníků knihoven nedosáhne na průměrný plat



Proběhla v knihovně v posledních 20 letech investiční

akce?

Celkem 1 133 stavebních akcí a obnov interiéru



Kdo může proměnit veřejné knihovny?

Rok 2016 = 1,8 mld. Kč

Zdroje financování 

veřejných knihoven

Financování knihoven

Česká republika: 15 EUR/obyvatel

Portugalsko: 6 EUR/obyvatel

Dánsko: 65 EUR/obyvatel



Veřejné knihovny mají silný potenciál růstu, ale…

Co je potřeba?

 mít kvalifikované pracovníky

 mít dostatek prostor

 nabízet knihy, informační zdroje

 mít moderní vybavení

 nabízet nejmodernější ICT

 mít dostatečné financování

 mít…



Jak proměnit knihovnu ?

 vysvětlovat nezbytnost proměny knihoven

 získat pro proměnu knihovny občany a vedení obce

 vycházet z potřeb obce

 investovat do rozvoje knihoven
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