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Proč plán?

■ Pokud si budoucnost naplánujeme, máme na ni vliv. Nikdy ne stoprocentní, ale 

vždycky aspoň nějaký. 

■ Pokud neplánujeme, tak se nám pouze dějí věci a my na ně reagujeme. 

■ Pokud plánujeme, máme pod kontrolou to, co můžeme pod kontrolou mít. 

ONDŘICHOVÁ, Věra. Strategické plánování v knihovnách. Duha: Informace o 

knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2022, 36(3) [cit. 2022-11-08]. ISSN 

1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/strategicke-planovani-v-

knihovnach

http://duha.mzk.cz/clanky/strategicke-planovani-v-knihovnach


Co chceme?

■ Poslání – Co je smyslem naší knihovny. Čím děláme svět lepší

■ Vize – Jak bude naše knihovna vypadat za 5 let? Které služby by tam měly být? Co 

našemu poslání neslouží a můžeme se toho zbavit?

■ Popis/analýza současného stavu. (Odhalte nekompromisně problémy vaší knihovny, 

nemalujte si situaci, jaká by měla být, ale jaká ve skutečnosti je.)

■ Nejen jedna cesta vede k cíli – stanovit priority – popis prioritních oblastí

■ V každé prioritě popsat soubor opatření, které se rozpracují na konkrétních cíle



Cíl

■ Měřitelný  – Pokud je úkol formulován konkrétně, 
pak zpravidla automaticky bývá i měřitelný. 

■ Akceptovatelný  - úkoly jsou pro nás přijatelné 
(např. z etických důvodů, daná činnost může 
vyvolávat extrémní strach, může být silně 
stresující apod.). 

■ Reálný  - úkoly by měly být vzhledem k našim 
možnostem splnitelné. 

■ Termínovaný - V krátkodobých, operativních 
plánech by u každého úkolu měl být uveden i 
časový údaj (den, hodina – začátek, konec), 
pokud je to možné. Stanovený termín má 
motivační sílu. 

– Př. V  březnu 2023 vyhodnotíme nejlepšího 
čtenáře knihovny…

Měřitelný Akceptovatelný

Reálný Termínovaný



Koncepce

■ Ve z 26 knihoven v ČR ze 183 (tj. 14 %). Podle ankety časopisu Duha 

■ Výsledky ankety ukázaly, že většina veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku 

koncepci nemá.

– „Knihovna výborně funguje i bez koncepce a knihovnice čeká na důchod.“

– „Knihovnice působící krátce v této pozici a zaneprázdněná jinými činnostmi.“

LIDMILA, Jan. Výsledky ankety na téma koncepce knihoven. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2022, 

36(3) [cit. 2022-11-08]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/vysledky-ankety-na-tema-koncepce-knihoven

http://duha.mzk.cz/clanky/vysledky-ankety-na-tema-koncepce-knihoven


NÁMĚTY PRO 
PLÁNOVÁNÍ

Pro rok 2023 a dále



Vsuvka 1 ■ Doporučeno zrušit některé rutiny/akce,

■ Zrušte některé produkty/služby

Plánování zdrojů a času



Vsuvka 2 ■ Zeptejme se.

■ Mnoho z toho co máme, naše služby, fondy 

a jiné, co máme v knihovnách, možná naše 

čtenáře nijak moc nezajímá.

Rozumíme našim návštěvníkům a 

potenciálním čtenářům?



Dotace

Ministerstvo kultury ČR – VISK 3: 

■ Hlavní priority: automatizace činností, k zpřístupnění on-line katalogu knihovny, 
dataprojektory, zahájení výpůjček e-knih, vybavení dílen a laboratoří informačními 
technologiemi, nadstandardní technologické vybavení knihoven (jen 50 % dotace), 
technické vybavení pro podporu dostupnosti služeb osobám se zdravotním postižením

■ Maximální výše požadavku na dotaci:

– PC sestava/notebook / multifunkční tiskárna – 18 000 Kč,

– tablet – 5 000 Kč,

– dataprojektor / TV / interaktivní tabule – 15 000 Kč,

– plátno vč. stativu – 4 000 Kč.

■ Žádost o dotaci nesmí být nižší než 15 000 Kč.



Dotace

■ Projekty IROP na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven

– Příjem žádostí: do 2. 2. 2023

– Knihovny  - SC 4.4

– Zatím přijaty projekty ve výši 86 % stanovené alokace (alokace celkem cca 622 

mil. Kč)

– Viz podrobnosti výzvy: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/1vyzvairop

– Výzvy v rámci MAS

■ Zlínský kraj – Program na podporu obnovy venkova (rekonstrukce, stavební úpravy -

multifunkční objekty, kulturní domy, knihovny)

– Př. Velké Těšany, investice, Rekonstrukce části bývalé školy na knihovnu včetně 

sociálního zázemí 

– Výzva v lednu 2023 (Ing. M. Polepilová, Odbor strategického rozvoje kraje

Zlínského kraje)

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/1vyzvairop


Malé projekty SKIP

■ Pro členy SKIP

■ Dotace na kulturní a 
vzdělávací akce - aktivity 
zaměřené na propagaci čtení 
a podporu čtenářství

■ Podmínka – aktivní zapojení 
knihovny při realizaci projektu, 
např. formou soutěží, 
výstavek či workshopů.

■ Vhodné je směřování aktivit k 
propagaci celostátních akcí 
SKIP (Týden knihoven, Den 
pro dětskou knihu aj.).

■ V roce 2022 dotace 5 000 Kč

NIVNICE (obec) Zlínský/Uherské Hradiště Podzimní tradice v knihovně

LIPOV (obec) Jihomoravský/Hodonín Trénování paměti a čtení

HORNÍ LIDEČ (obec) Zlínský/Vsetín
Komiksový workshop s Danielem 

Vydrou

HROTOVICE (město) Vysočina/Třebíč Do knihovny nejen pro knihu

ŠAKVICE (OBEC) Jihomoravský/Břeclav

Příspěvek na besedy pro děti MŠ a 

ZŠ Šakvice, kurzy Trénování paměti 

a kurzy malování pro seniory, 

pasování prvňáčků, workshopy 

(1500 Kč)

ROZDROJOVICE 

(obec)

Jihomoravský/Brno-

venkov

Setkání s Marií Terezií, jedinou 

vládnoucí ženou na českém trůně

VRACOV Jihomoravský/Hodonín Beseda se spisovatelkou

ZNĚTÍNEK (obec)
Vysočina/Žďár nad 

Sázavou Veselý konec prázdnin

Projekty podpořené v roce 2022:



Spolky – např. členství ve SKIP

■ Klub dětských knihoven (KDK ZK)

■ Klub tvořivých knihovníků (facebooková skupina)

■ Sekce knihovníků – trenérů paměti – připravuje vzdělávací akce

■ Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – provádí certifikaci knihoven

■ Sekce veřejných knihoven – připravují vzdělávací akce

■ Zaměstnavatelská sekce – připravuje pravidelné vzdělávací akce pro manažery, 
spravuje elektronickou konferenci Zaměstnavatel, připravuje výhled sekce na 
následující roky

■ Sekce 60+ 

■ Sekce pro mladé knihovníky „Mladý SKIP“ – M. Mrázová podala návrh na vznik nové 
sekce, návrh byl schválen. 

■ …

https://www.kfbz.cz/klub-detskych-knihoven-zlinskeho-kraje
https://www.facebook.com/groups/159327466146804


Nové typy dokumentů, nové knihy

■ Společenské hry (děti, dospělí)

■ Audioknihy

■ Periodika (remitenda?)

■ E-knihy

■ Albi knížky

■ Výměnné soubory na přání



Děti
■ Náslech besedy v KKFBZ

■ Pasování na čtenáře

■ Noc s Andersenem

■ Perly



S knížkou do života -
Bookstart

Set pro 

děti do 

3 let

Set pro 

děti od 

3  do 6 

let

• vyjednání podpory zřizovatele

• včasné a závazné objednání dárkových setů dle 

harmonogramu

• institucionální členství knihovny ve SKIP,

• předání motivačních setů:

• sety 0 – 3 nejlépe při vítání občánků nebo na 

speciální akci v knihovně, lze použít i jiný vhodný 

model předání např. kurzy pro nastávající rodiče 

apod…

• sety 3 – 6 let v knihovnách v průběhu roku na 

akci pro rodiče s dětmi, ale nikoli v rámci 

návštěvy MŠ),

• budování/zajištění relevantního fondu literatury pro 

rodiče a děti

• uspořádání 4 akcí pro rodiče s dětmi ročně



Děti
■ Čtenářský klub (nejen pro děti)

■ Soutěže, kvízy, …

■ Maker space

■ Aplikace Čtenářský metr – doporučení 

knih pro malé i velké čtenáře. „Kolik 

knih přečteš, o tolik čtemetrů

vyrosteš.“ - ctenarskymetr.cz

■ Obchůdek Vendula 

■ Databanka dětských knihovnických 

programů

ctenarskymetr.cz
https://www.obchudekvendula.cz/
https://knihovnici.kjm.cz/


Knihovnici.kjm.cz 



Venkovní akce

Křest knihobudky , 
Huslenky

Pohádkovník
Vidče

Pohádková cesta s 
QR kódy, Kyselovice



Kurzy

Škola hry na handpan 
Provodov

Háčkování
Nivnice, Hluk, …



Rukodělné činnosti, 
výstavky

■ Klub tvořivých knihovníků, časopis 

Malý tvořivec

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec


Čtenářská výzva

Poteč

Martinice



Knihovnický tisk, informace o činnosti 
knihovny do obecního zpravodaje

■ Čtenář - měsíčník pro 

knihovny Vydává: Středočeská 

vědecká knihovna v Kladně. 

Periodicita: měsíčník 

El. verze: http://ctenar.svkkl.cz/

■ Duha informace o knihách a 

knihovnách z Moravy. Vydává: 

Moravská zemská knihovna Brno. 

Periodicita: 4 x ročně 

El.: http://www.mzk.cz/publikace/d

uha.php

http://ctenar.svkkl.cz/
http://www.mzk.cz/publikace/duha.php


Semínkovna

■ Semínkovny jsou svobodná 

iniciativa pro každého.

■ Zapojit se může skutečně kdokoliv. 

■ V rámci Semínkoven se bezplatně 

vyměňují malá množství semínek 

určených pro osobní nekomerční 

využití.

■ seminkovny.com

https://seminkovny.com/


Vesnice roku

■ Máte funkční, pěknou a 

navštěvovanou knihovnu? 



Naplánovat si můžete také splnění 
dalších knihovnických standardů

Provozní 
doba

Tvorba 
knihovního 

fondu

Počet 
internetových 

stanic/wifi

Studijní 
místa a 
prostory

Plocha 
knihovny

Webová 
prezentace 
knihovny

Elektronický 
katalog 

knihovny

Pracovníci a 
jejich 

vzdělávání

Měření 
spokojenosti 

uživatelů

Akce 
knihoven 

(organizace zajímavé 
přednášky…)

Téma pro rok 2022 je mediální 

gramotnost, inspirace pro besedy v 

publikaci Knihovny ZK 2021, BMČ 

Návrat do knihoven



Nové interiéry knihoven

Dolní Lhota



Halenkovice



Zlechov



Překvapení 



Na závěr

■ Inspirujme se navzájem, navazujme 
partnerství 

■ Vzdělávejme se, abychom mohli 
vzdělávat jiné (Knihovnická minima, 
rekvalifikační kurzy, školení, 
e-learning)

■ Náměty -
https://codokaze.knihovna.cz/

■ A pokud něco měníme, pořádáme, 
máme úspěchy, nezapomeňme to 
zpropagovat!

https://codokaze.knihovna.cz/


S PŘÍPADNÝMI
DOTAZY 

SE OBRAŤTE
NA NÁS

Jana Tomancová, Věra Adámková a další kolegyně

Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně


