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Veřejná knihovna 

• výjimečně nízkoprahový veřejný prostor 

 

Stockholm public library. 



Nová role  
tradiční instituce 

• Ztráta tradičních uživatelů → potřeba 
redefinovat svou misi: 
– rozšíření nabízených služeb 

– vytvoření nových programů (speciální kursy pro 
veřejnost) 

– otevření se pestřejšímu publiku než tradičním 
čtenářům 
 

• Programy:  
– Bill and Melinda Gates Foundation (USA) 

– Library Development Program (PL) 

 



Komunitní centrum 

• V ČR sahá tradice veřejných knihoven do 19. stol., 
velmi hustá síť. 

• V roce 2013 uspořádaly veřejné knihovny 93 802 
kulturních a vzdělávacích akcí, na které přišlo  
2 644 305 lidí.  

→ obrovský komunitní potenciál knihoven 

• Vize knihoven jako přirozených informačních, 
kulturních a vzdělávacích center pro potřeby 
komunity, ve které a pro kterou působí (MKČR 
2011, str. 19). 



„K nám mohou opravdu přijít všechny skupiny. Je to 
prostor, možná jeden z mála, kam mohou přijít úplně 
zdarma. Pořád mě ale samotnou překvapuje, že o 
této možnosti se mezi lidmi všeobecně pořád neví.  
Že mohou posedět a přečíst si noviny, knížku. Jít na 
internet. Nemusí platit vůbec nic. Když se zeptám 
deseti svých známých tak osm z nich to nebude 
vědět. Ve vnímání knihoven pořád převládají 
stereotypy… Klasický stereotyp je, že knihovna je 
odkladiště knih, kam chodí lidé, kteří tam tiše 
studují.“  
 

(citace z FG) 





Otázky 

• Jakou roli v komunitě hrají české veřejné 
knihovny? 

• Co mohou nabídnout ve vztahu ke komunitní 
soudržnosti? Sociální integraci? 

• A co nabízí české knihovny sociálním 
vyloučením ohroženým občanům? 

 





Výzkumná zjištění: Knihovny a sociální 
začleňování 

 
 

Knihovna je 
zde pro 
každého 

Naše služby 
jsou pro 
místní 

komunitu 

Každý se 
zde cítí 
dobře 

Jako 
profesionálové 
známe potřeby 
našich čtenářů 

Každý si může 
najít něco pro 

sebe 



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

LOUNY 

 
• Knihovna je registrovaným poskytovatelem 

sociálních služeb, sdružuje dobrovolníky, 
provozuje volnočasové zařízení pro děti a mládež. 

• Má ve městě výbornou pověst, přidávají se k ní 
lidé, kteří chtějí pracovat pro druhé, zajímá také 
sponzory a donátory.  

• Otevřeno je každý den (i v sobotu a v neděli). 

• Knihovna své služby provozuje v reprezentativně 
zrekonstruovaném domě s kavárnou, nabízí letní 
čítárnu, studovnu, hernu pro děti. 



 
MASARYKOVA VEŘEJNÁ 

KNIHOVNA VSETÍN 

 
• Snaží se pomoci řešit problémy města a jeho 

obyvatel - připravuje programy pro všechny 
věkové kategorie, pro děti, rodiny, seniory, 
zdravotně postižené a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

• Spolupracuje s úřadem práce při vzdělávání 
nezaměstnaných. 

• Partnerství, a to jak s institucemi (školy, dům 
kultury, úřad práce, městský úřad), tak s 
neziskovými organizacemi (Rodinné a mateřské 
centrum, Charita, Diakonie, Elim atd.). 



 
KNIHOVNA MĚSTA  

OSTRAVY 

 
• V Ostravě Vítkovicích, Mariánských Horách, 

Radvanicích, Kunčičkách nebo Přívoze se cíleně 
pracuje s romskou komunitou, akce jsou 
zaměřeny především na děti a mládež ve věku od 
6 do 15 let, romské maminky na mateřské 
dovolené a rodinu jako celek. 

• Vybudování pobočky zaměřené na společné 
setkávání majoritní a minoritní společnosti v 
bezkonfliktním prostředí, kde pravidla platí pro 
všechny. 





 

 

Děkuji za pozornost. 
 

vavrova@obcanskevzdelavani.cz 

www.obcanskevzdelavani.cz 
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