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Projekt sociální inovace v knihovnách
„Sociální inovace představují nová a lepší řešení (tj. účinnější, efektivnější, 
udržitelnější, spravedlivější), která naplňují naléhavé společenské potřeby a 
zároveň vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce. Sociální inovace mohou 
zahrnovat nové produkty, procesy, služby, organizační uspořádání, technologie, 
ideje, regulace, institucionální formy, funkce a role, sociální hnutí, intervence a 
nové formy řešení sociálních potřeb.“



chceme podpořit knihovny v poskytování komunitních
a sociálně-inovačních služeb 

nástroje a metody designu služeb a nástroje pro měření dopadů

propojení knihoven, znalostí, odborníků, uživatelů...



výzkum potřeb a příležitostí

Inkubátor a Akcelerátor sociálních inovací



● http://komunitni.knihovna.cz/
● červen 2017 – květen 2020
● partner projektu: Knihovna Třinec

http://komunitni.knihovna.cz/


Knihovna Kroměřížska - Biblioterapeutické čtvrtky
● Biblioterapie - podpůrná psychoterapeutická metoda, která využívá léčivých 

účinků četby
● Od čtení pro pacienty po samostatnou službu knihovny
● “Biblioterapeutické čtvrtky” - každý čtvrtek dopoledne individuální setkávání s 

biblioterapeutkou Marcelou Kořínkovou
● Určeno pro lidi, kteří se dostali do složité životní situace nebo mají psychické 

potíže (dospělí i děti)
● https://kumu.io/eliska-bartosova/jshs-knihovna-kromerizska

https://kumu.io/eliska-bartosova/jshs-knihovna-kromerizska


Rožnov pod Radhoštěm - Město v mé paměti
● Projekt “Senioři vítáni” 
● Tradice vytváření netradičního průvodce “Město v mé paměti”
● Na průvodce jsou navázané besedy a výstavy v režii seniorů a 

knihovníka-koordinátora
● https://kumu.io/socialni-inovace-v-knihovnach/jshs-mestska-knihovna-roznov-pod-radhostem

https://kumu.io/socialni-inovace-v-knihovnach/jshs-mestska-knihovna-roznov-pod-radhostem


Vsetín - komunitní knihovna
● knihovna, která žije radostmi i problémy svého města
● těsná spolupráce s městem na tématech komunitního rozvoje
● přímý podíl na komunitním plánování města a komunitním plánování 

sociálních služeb
● spolupráce s dalšími subjekty ve Vsetíně: “dříve jsme se museli aktivně snažit 

do procesů zapojovat, nyní nás vyhledávají a oslovují ostatní partneři.”
● https://kumu.io/socialni-inovace-v-knihovnach/jshs-masarykova-verejna-knihovna-vsetin

https://kumu.io/socialni-inovace-v-knihovnach/jshs-masarykova-verejna-knihovna-vsetin


Participativní komunitní mapování
● nacházení nových partnerů ke spolupráci
● hledání smyslu vzájemné spolupráce
● inspirace a přenos know-how
● branding a lobbing

Aldo de Moor, CommunitySense



Celostátní mapa aktivit knihoven

KUMU.io
https://kumu.io/eliska-bartosova/celostatni-mapa-aktivit-knihoven-vol-2-infodny

https://kumu.io/eliska-bartosova/celostatni-mapa-aktivit-knihoven-vol-2-infodny


Témata
Lokální či společenská témata, problémy či potřeby, které kolem sebe 
pozorujete...



Role
Typické role nebo funkce, které knihovny zastávají...



Aktivity 
Konkrétní aktivity knihovny (služby, akce, projekty...) se sociálním, komunitním 
nebo společenským dopadem...



Mapovací skupinky
Cílová skupina Role

Organizace Aktivita

Komunita / síť Nástroj



1. Jednání se zřizovatelem

2. Hledání partnerů pro spolupráci

3. Prostor, finance, odborníci …

4. Sociální služby

5. Propojování

6. Zviditelnění

7. Mapování jako služba

8. ...



Celostátní mapa aktivit knihoven

KUMU.io
https://kumu.io/eliska-bartosova/celostatni-mapa-aktivit-knihoven-vol-2-infodny

https://kumu.io/eliska-bartosova/celostatni-mapa-aktivit-knihoven-vol-2-infodny


Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017-2020

“Knihovny nejsou izolovanými institucemi, naopak: tvořı́ spolupracujı́cı́ sı́ť, kterou 
reprezentuje každý knihovnı́k obsluhujı́cı́ svého čtenáře. Neopı́rajı́ se však jen o 
spolupráci mezi sebou; hledajı́ synergii s dalšı́mi subjekty veřejného života: s 
kulturnı́mi, vzdělávacı́mi i jinými institucemi, občanskými aktivitami i veřejnou 
správou. Rovněž své uživatele vnı́majı́ nejen jako zákaznı́ky, ale také jako 
partnery a spolutvůrce knihovny. V neposlednı́ řadě pak naslouchajı́ i těm, kteřı́ 
sami knihovnu nepoužı́vajı́, ale jako daňovı́ poplatnı́ci jejı́ provoz hradı́. Jen tak si 
mohou udržet svoje postavenı́ nepostradatelné instituce, vůči které lidé cı́tı́ 
občanskou zodpovědnost.”



Děkujeme

že jste tu byli s námi a těšíme se 
na další spolupráci

Projekt Sociální inovace v 
knihovnách

Eliška Bartošová
bartosova@phil.muni.cz

mailto:bartosova@phil.muni.cz

