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Knihovna chce být otevřeným a inspirativním místem pro všechny, kteří mají zájem 

o informace, knihu ke čtení nebo mají chuť jen tak pobýt v místě, kde se potkávají 

různí lidé a kde se pořádají nevšední kulturní akce. Knihovna lidem zdarma a ne-

zištně pomáhá nacházet informace, vzdělávat se nebo třeba získat novou práci. 

Podporuje v lidech tvořivost a umožňuje jim trávit svůj volný čas přínosnou aktivitou.

Manifest knihoven, jehož autory jsou pracovní skupina Priorita 19, Honza Páv a Matez Jindra (Lovebrand) 
podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 
4.0 Mezinárodní licence.

Manifest knihoven vznikl v rámci projektu Quo vadis knihovno? (Pr.knihovna.cz) 
financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. 

1.  Zpřístupňujeme informace a literaturu
Knihovny tu jsou pro všechny, kteří se chtějí něco nového dozvědět nebo strávit čas čtením. Kdokoliv si zde může bezplatně vybírat 
a půjčovat knížky, časopisy, noviny či nahrávky. To ocení především ti, kteří hledají širokou nabídku, nechtějí kupovat a hromadit knížky, 
i ti, kteří potřebují poradit s výběrem nebo si přečíst literaturu, kterou nikde jinde neseženou. 

2.  Umožňujeme přístup k internetu každému
Z každé knihovny se lidé zdarma připojí na internet. To se hodí v těch případech, kdy nemají vlastní připojení. Narůstá totiž množství 
situací, ve kterých je internet nezbytný nebo výrazně zjednodušuje život, jako například při hledání nové práce. V knihovně se všichni 

mohou naučit ovládat počítače, psát dokumenty, vyhledávat na internetu nebo posílat e-maily.

3.  Jako knihovníci pomáháme orientovat se v informacích
Lidé oceňují knihovníky, kteří pochopí jejich potřeby, pomohou jim vyznat se ve velkém množství informací (třeba když někdo píše 
bakalářskou práci) nebo pro ně objeví nové čtení (např. dalšího autora historických románů). Knihovny jsou nekomerční, jejich motivací 
není vlastní zisk, ale přínos pro uživatele, a tak jim dokáží poradit v jejich nejlepším zájmu.

4.  Přispíváme k tomu, aby děti četly pro radost
Knihovny si berou za úkol, aby děti četly pro radost. Čtení totiž rozvíjí jejich fantazii, vyjadřování a kritické myšlení. Čtení je smysluplným 

způsobem, jak trávit volný čas a rozvíjet kreativitu. Knihovníci se snaží přilákat děti ke knížkám prostřednictvím příběhů, pohádek 
a dobrodružství (např. akcemi typu Noc s Andersenem).

5.  Nabízíme vzdělání lidem v každém věku a v každé životní situaci
Lidé se v knihovnách vzdělávají, i když už mají po škole. Navštěvují různé přednášky, školení a kurzy, které mohou využít, pokud 
hledají novou práci, vrací se z rodičovské dovolené nebo si jenom chtějí rozšířit obzory. Propojují svůj zájem o literaturu s dalšími 
tvůrčími oblastmi jako například s divadlem, hudbou či tancem.

6.  Poskytujeme místo, kde se mohou lidé potkávat
Knihovna je veřejný prostor, a tak se zde lidé mohou potkávat. Kdokoliv může do knihovny vstoupit, být tam, trávit tam svůj volný čas 

a nemuset za to platit. Lidé vnímají knihovnu jako součást místa, ve kterém žijí. I proto se knihovny zabývají regionální tematikou 
od událostí až po místní autory.

7.  Otevíráme prostor pro nekomerční kulturu a inteligentní zábavu
Lidé mohou v knihovnách navštěvovat širokou paletu nekomerčních kulturních akcí. Autorská čtení, výstavy, koncerty nebo promítání 
filmů jsou propojeny s dalšími aktivitami knihovny. Díky knihovnám tak mají lidé přístup k ojedinělým zážitkům.

8.  Přibližujeme miliony digitálních dokumentů
Lidé v knihovnách najdou digitální dokumenty, které nejsou na internetu běžně dostupné. Jde zejména o zahraniční články, e-knihy, 
akademické informační zdroje nebo streamovanou hudbu. Knihovny také digitalizují staré knihy a archivují některé webové stránky.


