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Co dokáže knihovna? Nové role veřejných knihoven pro 21. století

Roman Novotný

Veřejné knihovny v České republice se již před nějakým časem vydaly cestou směrem k roli, s níž si je veřejnost běžně nespojuje. 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017‒2020 uvádí: „Rozvoj a rozšíření chápání základních funkcí knihoven je 

dnes činí otevřenými vzdělávacími, kulturními, komunitními a kreativními centry v každém prostředí, kde působí.“
[1]

 Neznamená to, že 

by se knihovny vzdávaly své tradiční role: nadále zpřístupňují tištěné dokumenty a další informace, s postupujícím rozvojem internetu 

a rozmachem informační společnosti ale začínají plnit i jinou úlohu, reprezentovanou službami se sociálně inovativním a komunitním 

charakterem. A to i navzdory faktu, že tyto služby a aktivity veřejnost jako doménu knihoven prozatím nevnímá.
[2]

 Když se podíváme 

na knihovny v očích veřejnosti, stále pro ni zosobňují spíše rigidní instituce, kterým s nástupem internetu, sociálních sítí a dalších 

online služeb jaksi „ujíždí vlak“. Jako by tato jejich tradiční role již nebyla pro 21. století dostačující.

Jestli se na knihovny budeme dívat tímto způsobem, tj. jako na půjčovny knih, je možné, že se nám tento stereotypní pohled potvrdí. 

Nicméně máme za to, že knihovny nejsou „jen“ tímto a Koncepce se v tomto rozhodně nemýlí. Už nějaký čas se v kontextu českého 

knihovnictví setkáváme s pojmem komunitní knihovny, kdy knihovny v rámci své činnosti přispívají k rozvoji komunity ve svých 

lokalitách, zabývají se vzděláváním
[3]

 a samy uvažují nad tím, jakými cestami se vydat, aby dostatečně reflektovaly proměňující se 

svět, v němž se nacházejí a působí v něm.
[4]

 Navíc, pokud se podíváme na to, jak má vypadat nová Koncepce rozvoje knihoven v 

České republice na léta 2021‒2027, vidíme, že hned první priorita nese název Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra 

komunit.
[5]

 To nemůže znamenat nic jiného, než že ze zdánlivě apolitických institucí se postupně stávají silní aktéři veřejného 

a občanského života.

Mapa sociálních inovací

Z tohoto důvodu byl v rámci projektu Sociální inovace v knihovnách, financovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na 

Katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyvinut nástroj Co dokáže knihovna? ‒ mapa 

sociálních inovací v knihovnách. Tento jednoduchý nástroj, který naleznete na adrese codokaze.knihovna.cz, má především dvě 

funkce.

Tou první je inspirace knihoven mezi sebou v aktivitách, službách a projektech se sociálně inovativním a komunitním přesahem. 

Knihovny mezi sebou již dnes tradičně sdílejí dobrou praxi, a to na základě osobních setkání na konferencích, článků z knihovnických 

periodik nebo prostou návštěvou zaměstnanců mezi sebou. Web Co dokáže knihovna? rozhodně nemá tuto běžnou praxi nahradit, 

má být jejím doplňkem a nabízet do určité míry kurátorovaný kanál nabízející ke sdílení specifické služby a projekty. Současně jsme 

při vývoji počítali i s tím, že knihovnické konference a další události pravidelně navštěvuje poměrně úzká výseč knihovnické komunity 

a ke knihovnám z menších obcí nebo jednoduše těm, které si tyto akce z provozních důvodů nemohou dovolit navštěvovat, se 

aktuální informace o komunitních službách a aktivitách ostatních nedostanou.

Vedle primárního účelu inspirovat je portál i argumentem a nástrojem pro advokacii knihoven. Projekty, aktivity a služby knihoven, 

které jsou na portálu prezentovány, reprezentují tu část knihovnické činnosti, která nespočívá v jejich tradičních službách (půjčování 

knih a  dalších dokumentů, zprostředkovávání přístupu k internetu atd.). Vybrané projekty naopak ilustrují, že i v českém kontextu 

jsou knihovny progresivní instituce, reflektující dobu a problémy a potřeby svých uživatelů, a je jich stále víc. Na webu tak lze najít 

škálu projektů řešících bezbariérovost, lokální komunitní život, udržitelnost, podporu občanské společnosti a další.

Jak to funguje?

Pokud se chcete inspirovat, není nic jednoduššího než zamířit na adresu codokaze.knihovna.cz a prozkoumat, co se zde nachází. 

Jednotlivé projekty se dají filtrovat podle klíčových slov (tagů), reprezentujících témata, která řeší, nebo podle demografie cílových 

skupin. Každý projekt je krátce popsán tak, aby bylo jasné, jak vypadá a co řeší, a pokud vás zaujme, naleznete zde i kontaktní 

informace pro případné navázání spolupráce a sdílení dobré praxe.

Vedle inspirace se můžete sami i aktivně zapojit. Jestli vaše knihovna obstarává, spoluorganizuje nebo jinak zařizuje službu, aktivitu 

nebo událost, která řeší nějaký sociální problém nebo přispívá k rozvoji komunity, vyplňte jednoduchý online formulář v pravém 

horním rohu stránky. Administrátoři se vám ozvou a zanedlouho můžete být dalším zdrojem inspirace pro ostatní.

A v neposlední řadě, když se vás kdokoliv zeptá, co že dnes ty knihovny krom půjčování knih dělají, ukažte mu Co dokáže 



knihovna?. Každý z nás tak může ukázat, že knihovny tu stále jsou a jsou moderními institucemi, reflektujícími potřeby společnosti, v 

níž působí.
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