
Zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno? za rok 2013 

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje 
knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé 
Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým 
je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt 
byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou 
v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a 
jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze. 

Pro budoucí rozvoj českého knihovnictví, který nastiňuje současná Koncepce, je důležité 
seznámit knihovnickou veřejnost právě s trendy, které je možné v dlouhodobějším rozvoji 
knihoven vysledovat. Jedině tehdy, pokud bude co nejširší okruh odborné veřejnosti nejen 
vědět, ale zejména rozumět trendům v rozvoji knihovnických a informačních služeb, je 
možné začít efektivně naplňovat stanovené cíle. 
Z tohoto důvodu si pracovní skupina Priority 19 stanovila, že bude Koncepci a její hlavní 
trendy komunikovat a přibližovat široké odborné veřejnosti různými kanály a rozličnými 
formami sdělení tak, aby se informace o existenci Koncepce dostala do co nejvíce knihoven 
v České republice.  

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem 
informačního letáku a videospotu, a zejména zrealizovat nejdůležitější stanovený úkol - 
zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech 
krajských knihovnách v České republice. 

Informační brožura 

Informační brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout 
vznikla zkrácením a přetextováním původního dokumentu Koncepce do srozumitelnější a 
čtivější formy. Autorem úpravy textu se stal textař Marek Hejduk ze Sdružení nezávislých 
kreativců ProBono, grafická úprava vznikla v souladu s vizuálním stylem Centrálního portálu 
českých knihoven Knihovny.cz od grafického studia Imagery. Brožura je dostupná v českém 
jazyce (kromě elektronické podoby také v tištěné verzi) a anglickém jazyce (pouze 
v elektronické podobě). Grafická úprava a vydání tištěných brožur a letáků bylo financováno 
z projektu Centrální portál: etapa 2013 podpořeného grantem Ministerstva kultury ČR v 
rámci programu VISK 8/B. 

Informační videospot a leták 

V návaznosti na informační brožuru byl vytvořen informačně-propagační videospot a leták, 

obojí pod názvem Otevíráme novou kapitolu knihovnictví. Krátkostopážní videospot vznikl 

na základě scénáře od Sdružení nezávislých kreativců ProBono, realizaci zajistila produkční 

společnost Punk Film s.r.o. Hlavní roli ve spotu hrají knižní tituly, které s nadsázkou  

 

http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2013/09/Trendy-%C4%8Desk%C3%A9ho-knihovnictv%C3%AD-.pdf
http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2013/09/Trendy-%C4%8Desk%C3%A9ho-knihovnictv%C3%AD-.pdf
http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2013/09/Trends-in-the-Czech-librarianship.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=un1Fk2jvSHE


reprezentují klíčová témata Koncepce, která při přetextování (v již zmíněné informační 

brožuře) získala krátká a výstižná pojmenování (např. Chráníme hodnoty, Zpřístupňujeme 

informace nebo Rozvíjíme znalosti). Ty samé knižní tituly se staly hlavním motivem  

informačního letáku, jež nese stejné sdělení jako videospot, a to: Koncepce rozvoje knihoven 

v ČR na léta 2011-2015 otevírá novou kapitolu knihovnictví, otevřete ji spolu s námi a další 

informace hledejte na informačním webu http://koncepce.knihovna.cz/. 

Informační web 

K projektu Quo vadis, knihovno? byl vytvořen informační web http://koncepce.knihovna.cz/. 
Zde jsou dostupné aktuální informace o projektu včetně všech materiálů dostupných ke 
stažení v elektronické podobě. Web zároveň představuje Koncepci rozvoje knihoven v ČR na 
léta 2011–2015 v jednodušší a srozumitelnější formě podobně jako informační brožura. 
Hosting webu byl zřízen na doméně www.knihovna.cz za laskavého svolení PhDr. Petra 
Škyříka, Ph.D., vedoucího Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU v Brně. Výhledově 
plánujeme převést obsah webu na doménu připravovaného Centrálního portálu českých 
knihoven www.knihovny.cz. 

Roadshow Quo vadis, knihovno? 

Nejdůležitějším úkolem projektu byla příprava a realizace série přenášek a workshopů pod 

stejnojmenným názvem Quo vadis, knihovno?. Celkem bylo uspořádáno dvacet přednášek, 

z toho se uskutečnilo šestnáct přednášek pro krajské knihovny a čtyři přednášky pro odborné 

a specializované knihovny. Přednášek se zúčastnilo celkem 657 účastníků, z nichž 294 

odpovědělo na hodnotící dotazník (návratnost 45 %). Z hodnotících dotazníků vyplynuly 

především pozitivní reakce a jako pořadatelé jsme zaznamenali přetrvávající zájem 

knihovníků o další sérii přednášek. 

Pro účely přednášek byla vytvořena jedna společná prezentace sloužící jako podklad pro 

lektory roadshow. Mezi lektory v roce 2013 patřili Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana 

Stoklasová, Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš 

Řehák. 

Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor na průběh přednášek a workshopů. Výsledky 

hodnocení pracovní skupina využije při plánování navazující série přednášek pro rok 2014, 

která by se měla zaměřit na spolupráci knihoven a připravovaný Centrální portál českých 

knihoven Knihovny.cz.  
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Níže si dovolujeme uvést několik ohlasů na otázku Jsou témata zmiňovaná v přednášce 

užitečná pro vaši praxi?  

„Ano, vždy je dobré získat nové informace, je důležité využívat možnosti porovnání.“ 

„Rozhodně mi přednáška dala určité podněty pro změny. Rozšířila mi obzory. Velmi kladně jsem 

hodnotila zapálení a nadšení pro věc pana přednášejícího (T. Řehák) - řekla bych, že bylo až nakažlivé. 

Je vidět, že je to člověk na svém místě. Záživnou a velmi příjemnou formou nám dokázal přetlumočit 

suchá fakta. “ 

„Určitě. Poznamenala jsem si několik dobrých tipů pro svoji práci. Bohužel, ne vždy se teorie kryje s 

praxí. Naše knihovna je řečeno s p. Štěrbovou ve stadiu "dušení" a tudíž většina zaměstnanců chodí 

do knihovny a čeká - co zase bude? Navenek nesmí být nic poznat - pro čtenáře. Je příjemné slyšet 

optimistická slova v černé realitě.“ 

„Ano, jsou velmi užitečná a důležitá. Každý knihovník by měl zapřemýšlet, co se dá vylepšit, co 

změnit, kde jsou rezervy, kde nedostatky... atd. Asi nejdůležitější je neustrnout, nehledat důvody 

proč něco nejde, ale snažit se najít vždy nějaké řešení.“ 

„Samozřejmě. Setkání se se zaměstnanci jiných knihoven a probírání problematiky, která je úzce 

spojuje, je vždy velkým přínosem! Vzájemné předávání zkušeností ve skupině je pro praxi nesmírně 

užitečné. Děkujeme za realizaci podobných přednášek.“ 

„Vzhledem k mým současným začátkům na knihovnickém poli mi je užitečné vše, obzvlášť v tak 

výborném podání. Od přednášky uplynulo několik hodin a stále ji mám v hlavě a pokouším se ve 

svých myšlenkách přenést slova přednášející do praxe.“ 

„Ano. Velmi oceňuji, že koncepce konečně není jen pěkně sepsaným teoretickým výtvorem, ale že 

autoři se snaží s jejími záměry seznámit i knihovníky v praxi, diskutovat o ní, vysvětlovat, nabízet 

řešení, předávat zkušenosti. Tím vším vedou nás knihovníky k zamyšlení, co bychom mohli dělat lépe, 

jinak, moderněji. No a teprve tím se teoretická koncepce dostává do praktického života a o to jde.“ 

„Ano, věřím, že nám pomohou v dalším rozvoji knihovny.“ 

„Přivítala bych větší informovanost o centrálním portálu knihoven.“ 

„Ano, využití výsledků průzkumu a koncepce rozvoje knihoven ČR a poskytnuté informace o 

připravovaném Centrálním portálu českých knihoven Knihovny.cz.“ 

„Velmi podnětné a inspirující. Současně v podání Mgr. Zlaty Houškové je to i velké povzbuzení a 

motivace pro další práci.“ 

„Jsme sice malá obecní knihovna, ale i tak byla přednáška velice zajímavá a poučná.“ 

„Přednáška splnila mé očekávání. Mohla jsem porovnat, co už v knihovně probíhá v rámci 

přednesené koncepce a co chceme do budoucna pro veřejnost realizovat. Přednášející (V. Richter) 

měl velmi kultivovaný, srozumitelný projev. Přednáška byla určitě přínosem pro mou práci.“ 

„Dílna/workshop se nekonal. Vše velmi obecné - ke specializovaným knihovnám nic určitého. Stejné 

přednášky byly předneseny na jiných akcích.“ 



Grafické zhodnocení roadshow 
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Všem knihovnám, které hostily zastávky roadshow, a všem metodikům těchto knihoven, 
kteří pomáhali s organizací přednášek, děkujeme za ochotnou a milou spolupráci! 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Pavlína Lonská (pavlina. lonska@mlp.cz), v Praze dne 7. 1. 2014.  
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