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Infografika jako věrný propagátor knihovny

Marta Lelková

Co je infografika?

Infografika je zajímavý způsob zpřístupňování informací v jednoduše přijatelné grafické podobě. Tato forma má 

dvě velká pozitiva: sdělíme tak to nejpodstatnější a zároveň v nejpřehlednější formě. Podle průzkumu si člověk 

z toho, co čte, v dlouhodobé paměti zachová 10 %, ale z toho, co vidí, se procento zapamatovaného zvedne na 30 

%.[1]

Byla by škoda nevyužít k zapamatování důležitých informací výhod plynoucích ze schopnosti našeho mozku 

pamatovat si více z obrázků.  Infografika je forma, která je na tomto principu postavena. Když se k tomu přidají 

dnešní technické možnosti tvorby a sdílení takových forem informací, nemůžeme tento fenomén ani my dál 

přehlížet.

Proč o infografice píšu v časopise určeném prioritně knihovníkům?

Knihovníci jsou lidem činorodým. Jsou denně k službám svým čtenářům. Kromě toho dokáží vymyslet, naplánovat,

zorganizovat tolik zajímavých pořadů, akcí, že by si mohli zadat s kdejakou fabrikou na nápady. Jdou neúnavně 

po celý rok z akce do akce, od nápadu k nápadu. Na konci roku se to všechno podtrhne a sečte, zapíše do

příslušných kolonek a z celoroční aktivity zůstane jako mizivá stopa jenom pár čísel ve statistice. Tam upadnou do 

zapomnění úplně nebo splynou s dalšími čísly v nekonečném moři celostátních statistických údajů. Co za těmi 

čísly v kolonkách je, kolik dřiny, vědí jen knihovníci, kteří tam nechali kus svých sil, nervů a schopností. Musí ale 

být toto schéma definitivní? Nemohli bychom sbírat plody své práce i jinak a déle, než jenom bezprostředně, při 

plynutí samotné akce či služby? Co všechno vědí o naší práci naši uživatelé? Co ví o naší práci naše město či 

obec? Co o ní ví náš zřizovatel? Jak jim tuto informaci zprostředkujeme? Výroční zprávou pozůstávající z několika 

stran textu, schovanou někde v odkazech na našem webu či ve zpravodaji, nebo někde v interních dokumentech 

knihovny, kde brzo zapadne prachem? V sebeprezentaci máme vážné nedostatky. Neumíme se zviditelnit, 

neumíme se prodat. Nevím, jestli je to projev naší skromnosti nebo to vnímáme jako zbytečné nebo jenom pro 

další akce nemáme čas zdržovat se tím, co je už za námi, anebo nám prostě jenom nedošlo, že v boji o naše 

místo pod sluncem musíme efektivně využívat zbraně dnešní doby. Potřebujeme světu kolem nás ukázat, že jsme 

tady, že nejsme zbyteční, že jsme toho za poslední rok tolik a tolik dokázali, to a to se nám povedlo.

Jak efektivně prezentovat činnost knihovny? 

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Ale právě infografika má v sobě velký potenciál zviditelnit 

výsledky naší práce nebo přiblížit nějakou složitější, obsáhlejší problematiku v zjednodušené formě. Infografika 

představuje moderní médium zaměřené na publikování informací. Může nám pomoct zpřístupnit uživatelům či 

veřejnosti výsledky celoroční statistiky knihovny i výsledky výzkumů pořádaných knihovnou, může nám také 

pomoct vysvětlit nějaký složitější postup (jako např. jak používat novou službu knihovny) či představit nový

produkt.

Výhodou infografiky je, že se dobře sdílí na webových stránkách nebo sociálních sítích, dá se použít jako plakát, 

v tištěných médiích, v prospektech knihovny nebo jako přehledná příloha výroční zprávy atd.

Co budeme k vytvoření infografiky potřebovat? 

Nápad je velmi důležitý. Zamyslete se například, co by o vaší knihovně měla vědět cílová skupina, které je a priori 

infografika určena. Musíme si proto ujasnit, pro koho infografiku zpracováváme, kdo ji bude číst. Podle toho 



posbíráme informace k tématu infografiky a protřídíme je. Pak si ujasníme rozvržení infografiky, co kam dáme, aby 

jako celek působila poutavě. A teď se můžeme pustit do její tvorby. Zde byste se mohli dát dvěma směry. Buď si 

infografiku nechat vyhotovit na zakázku, nebo se toho nebát a vrhnout se do toho sami. Jako vodítko na začátek 

vám může posloužit e-kniha „Jak na vlastní infografiku“, kterou si můžete stáhnout z webu: 

http://www.ceskeinfografiky.cz/. Na této adrese si můžete také pro inspiraci prohlédnout vytvořené české

infografiky, které jsou seřazené do kategorií podle tématu, nebo si tady můžete infografiku na míru objednat.

Další inspiraci získáte například na webu: http://www.nejinfografiky.cz/. Tady je sbírka infografik z celého světa. 

Nebojte se použít YouTube, kde po zadání termínu “infographic“ dostanete nabídku video-tutoriálů pro tvorbu

infografiky v různých programech. Budete potřebovat trochu angličtiny, ale návody jsou tak názorné, že se podle 

nich naučíte vše, co v začátcích potřebujete. Pak už bude vše záležet jen na vaší trpělivosti a fantazii. Když bude 

vše hotovo, nastává poslední velmi důležitý krok - propagace infografiky. Jak ji propagovat? Vložte ji v elektronické 

podobě na svůj web, na facebookový profil knihovny, pošlete ji svým uživatelům, svému zřizovateli, nabídněte ji na 

webové stránky města, vytiskněte ji a vystavte v knihovně, nabídněte místním periodikům či zpravodajům, ale 

hlavně ji dejte na taková místa, kde by ji mohli vidět všichni ti, kterým ji adresujete.

Že si pořád neumíte představit, jak taková „knihovnická“ infografika může vypadat?

Na následujících webových stránkách naleznete pár inspirativních tipů:

· Infografika „Knihovna UTB 2013“

dostupné z: http://www.utb.cz/knihovna/knihovna-utb-v-roce-2013

· Infografika „České děti jako čtenáři“

dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/infografika--ceske-deti-jako-ctenari__s288x10437.html

· Infografika „Informační část portálu Knihovny.cz“

dostupné z: http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-P19-final.jpg

· Infografika „Co dělat v knihovně“ 

dostupné z: http://duha.mzk.cz/blog/infografika-co-delat-v-knihovne

· Infografika „Co na knize kolik stojí“

dostupné z: https://g.denik.cz/32/32/infografika-knihy-2-210314.jpg

· Infografika „Deň neprečítaných kníh“ 

dostupné z: http://blog.martinus.sk/wp-content/uploads/2012/08/DNK-SK-800px.jpg

· Infografika „10 rokov lásky ku knihám“

dostupné z: http://blog.martinus.sk/wp-content/uploads/2012/01/infografika_10_rokov_Martinus.jpg

Na závěr nabízím několik tipů na nástroje, v kterých můžete vytvořit infografiku jako praví profesionálové:

Pictochart, Canva, Easelly, Infogr.am. Nyní nezbývá nic jiného, než popřát hodně chuti, tvořivosti a odvahy ve 

vašem zviditelňování se.

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
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