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5 otázek
1. Co Vás v současnosti nejvíce omezuje v ideálním
nastavení služeb knihovny? (190 odpovědí)
2. Co nejvíce podle Vás ovlivní činnost Vaší knihovny v
příštích 10 letech? (193 odpovědí)
3. Co chcete změnit ve své knihovně do roku 2030? (188
odpovědí)
4. Jaké největší překážky budete muset překonat, abyste
dosáhli svého cíle? (174 odpovědí)
5. Co by Vám pomohlo při realizaci změn v knihovně?
(153 odpovědí)
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Co Vás v současnosti nejvíce omezuje v ideálním
nastavení služeb knihovny? (190 odpovědí)
Nedostatečné prostorové zajistění a…

30%

Nedostatečné personální zajištění

27%

Financování knihovny

20%

Nedostatečné vybavení ICT

5%

Zájem, nezájem čtenářů, obyvatel

5%

Žádné omezení
Nezájem zřizovatele
Barierovost

3%
3%
2%

Jiné

1%

Ocenění činnosti knihovny

1%

Byrokracie

1%

Autorský zákon

1%
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Co nejvíce podle Vás ovlivní činnost Vaší
knihovny v příštích 10 letech? (193 odpovědí)
Vývoj informačních technologií

19%

Čtenáři, uživatelé, ubytek, stárnutí

18%

Financování knihovny

16%

Prostorové zajistění a vybavení

15%

Personální zajištění, rozsah, kvalita,…

10%

Podpora zřizovatele, význam knihovny

10%

Nové služby

3%

Knihovní fond, kvalita, obnova

3%

Transformace knihovny na VKK centrum

2%

Jiné

1%

Propagace knihovny, PR

1%

Spolupráce, sdílení zkušeností

1%

Vnímání knihoven

1%

Autorský zákon

1%
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Co chcete změnit ve své knihovně do
roku 2030? (188 odpovědí)
Prostorové zajistění a vybavení
Personální zajištění, rozsah, kvalita,…
Využití informačních technologií
Knihovna jako vzdělávací centrum
Nové služby
Knihovní fond, kvalita, obnova
Knihovna jako kulturní centrum
Čtenáři, návštěvníci, zvýšení
Knihovna jako komunitní centrum
Jiné
Spolupráce, sdílení zkušeností
Bezbariérovost
Nic
Vnímání významu knihoven
Financování knihovny

30%
12%
11%
9%
6%
6%
5%
5%
5%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
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Jaké největší překážky budete muset překonat, abyste
dosáhli svého cíle? (174 odpovědí)
Financování knihovny

29%

Personální zajištění, rozsah, kvalita,…

27%

Zřizovatelé, podpora knihovny

16%

Prostorové zajistění a vybavení

10%

Čtenáři, nezájem o knihovnu

8%

Využití informačních technologií

4%

Autorský zákon, legislativa

2%

Jiné

2%

Nevím
Vývoj nový služeb, uskpokojení požadavků…
Žádné

1%

1%
1%
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Co by Vám pomohlo při realizaci změn v knihovně?
(153 odpovědí)
Financování knihovny

27%

Personální zajištění, rozsah, kvalita,…

21%

Zřizovatelé, podpora knihovny

12%

Význam knihovny, vysvětlování, dobrá…

11%

Metodika, dobrá praxe, spolupráce

9%

Prostorové zajistění a vybavení

7%

Využití informačních technologií

4%

Nic

2%

Zájem čtenářů

2%

Jiné

1%

Knihovní fond, nové knihy

1%

Nevím

1%

Byrokracie

1%
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Na co se soustředit
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Největším problémem knihoven je jejich financování
Zásadní vliv na financování knihoven mají obce a jejich zastupitelé
Rozvoj knihoven může podpořit stát a kraj
Všichni zástupci obce, úředníci kraje a státu (+ veřejnost) si uvědomují
význam knihoven a podporují je
Vytvořit systém CŽV pracovníků knihoven
Každá knihovna má svůj plán rozvoje – úkol managementu knihovny
Každý pracovník knihovny umí vysvětlit význam své knihovny v současné
době
ICT může uvolnit pracovní místa pro nové činnosti
Významnou roli může sehrát metodická pomoc, spolupráce, sdílení
zkušeností
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Jak napsat dobrý projekt
Zkušenosti hodnotitelů
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