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Quo vadis, knihovno? aneb Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 
2011–2015 v novém kabátě

Pavlína Lonská

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 je dokument, o kterém už asi slyšela většina domácí 

knihovnické veřejnosti. Strategický dokument, který knihovnám, jejich zřizovatelům, provozovatelům i samotným 

knihovníkům říká, kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale víme, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? 

Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může být místy obtížná, těžko se v ní vyznat. Co s tím? Můžeme si to 

trochu zjednodušit a podívat se na Koncepci trochu jinak a nově.

Co je Priorita 19

Jak mnozí vědí, Koncepci tvoří celkem 21 cílů (tzv. priorit), které jsou sdruženy do šesti hlavních tematických 

okruhů. Zavedení jednotlivých cílů do praxe řeší samostatné pracovní skupiny při každé prioritě, každá skupina 

má svého zpravodaje z Ústřední knihovnické rady a garanta z Národní knihovny ČR. Priorita 19 se zabývá 

marketingem služeb knihoven, respektive podporou marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb 

systému knihoven.

Zpravodajem Ústřední knihovnické rady za Prioritu 19 je RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. 

Priorita má čtyři garanty z Národní knihovny ČR a pracovní skupinu tvoří celkem sedm zástupců různých knihoven 

z celé České republiky, kupříkladu Královéhradecký kraj reprezentuje Bc. Vladimíra Buchtová ze Studijní a 

vědecké knihovny v Hradci Králové. Pracovní skupinu a projekt komunikace Koncepce koordinuje Mgr. Pavlína 

Lonská pod odborným vedením Mgr. Lenky Hanzlíkové, tiskové mluvčí a vedoucí oddělení komunikace Městské 

knihovny v Praze.

Naše aktivity

Hlavním tématem pracovní skupiny pro rok 2013 zatím není marketing knihovních služeb, ale komunikace a 

propagace Koncepcesamotné. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihovno? podpořen grantem Ministerstva 

kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Díky této dotaci může Priorita 19 realizovat smělý plán, který 

zahrnuje roadshow přednášek pro krajské knihovny, vydání přetextované Koncepce, ale také 

informačně-propagační videospot a leták.

Klíčovou akcí našeho projektu je podzimní roadshow po krajských knihovnách, tedy série přednášek a 

workshopů, jejichž cílem bude šířit myšlenky Koncepce skrze krajské knihovny do knihoven na regionální a lokální 

úrovni.

Mezi naše lektory patří Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin 

Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák.

Ve východních Čechách se roadshow zastaví celkem třikrát, a to v Havlíčkově Brodě (8. 10. s PhDr. Vítem 

Richterem), Pardubicích (15. 11. s Mgr. Jaroslavou Štěrbovou) a Hradci Králové (19. 11. 2013 s Mgr. Zlatou 

Houškovou).

Naším cílem je prosadit Koncepci u co nejširší odborné veřejnosti, proto jsme se rozhodli upravit původní text 

vládního dokumentu do čitelnější podoby. Novou verzi textu pod názvem Trendy českého knihovnictví: cíle pro 

rok 2015 a jak jich dosáhnout vytvořil Marek Hejduk ze Sdružení nezávislých kreativců ProBono (Marek 

Hejduk a Ivan Peterka). ProBono se také stali autory informačně-propagačního videospotu, který bude 

produkovat společnost Punk Film. Poslední z propagačních činností je informační leták, který stejně jako 



přetextovanou Koncepci graficky upraví studio Imagery ve stylu připravovaného Centrálního portálu 

českých knihoven Knihovny.cz. Naší snahou je zachovat vazbu mezi oběma projekty a na portál 

Knihovny.cz jednotným vizuálním stylem odkazovat.

Bližší informace o projektu Quo vadis, knihovno? a veškeré zmíněné materiály v elektronické podobě 

naleznete ke stažení na webu Koncepce.knihovna.cz.
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