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•Mládež a knihovny 
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•Míla Linc 
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•Pro koho tu jsme? 
 

•Děti v různých věkových kategoriích 

•Teenageři 
•Mladí dospělí 
 

•Záleží na přesné definici i pojetí autora definice – pokud to zobecníme, 

teenagerský věk začíná pubertou a končí okamžikem, kdy se mladý  
•člověk stane zcela soběstačným a zakládá vlastní rodinu 
 

•Koho si vyberete? 
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•Možná by bylo 
dobré se zeptat… 
 

•Všichni chtějí mít v knihovně 
klid na studium! 
 

•Všem stačí to, co máme! 
 

•Stovky našich dospělých 
čtenářů dobře vědí, co mladým 
stačí a co ne. 
 
 

•Koho se vlastně ptáte? 
 

•A co vám odpověděli? 
 

•A proč bychom je měli 
poslouchat? 
 

 

•A umíme se jich zeptat? 
 

•Záleží na tom, jak se ptáme (osobně, fejsbukově, přes prostředníka) 
•Záleží na tom, koho se ptáme (čtenáři, nečtenáři, políbení, nepolíbení…) 
•Záleží na tom, na co se ptáme (profesní slepota) 

•Výsledek zní – moc to neumíme (ale to není žádné překvápko) 
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•Proč bys knihovnu 
nedoporučil svým 

známým? 

•Protože… 

•Třeba  humáč 
bezdomovci fuj a 

není si kam 

sednout… 



•6 

 

•Třikrát osobní zkušenost aneb „tohle už víme“ 
 

•Knihovna pro Tebe (2013, 310 respondentů, všichni naši čtenáři) 
•Nová knihovna (2013, 200 studentů, čtenáři i nečtenáři) 
•Dospívající dívky v knihovně (2014, 176 dívek, čtenářky i nečtenářky) 
•Chystáme Mládežnické oddělení v Ústřední knihovně 

 

•Mnohokrát cizí zkušenost 
 

•Výsledky „našich“ průzkumů se nápadně podobají „cizím“ průzkumům 

•Odpovědi české jsou nápadně podobné odpovědím zahraničním 

•Že by všichni opisovali od nás nevěříme  takže to tak asi opravdu bude! 
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•100% průnik odpovědí 
 

•Většina chodí do knihovny pro knížky 
 

•Knihovna s knihami, s tichou zónou na učení a 
s hlasitou relaxační zónou 
 

•Kavárna, čajovna! 
 

•Knihovník je základ 
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•Ptejme se jich přímo 
 

•Nejjednodušší způsob 
 

•Z věrných návštěvníků se stávají i 
věrní dobrovolníci. 
 

•„Hrobník“ aneb „když knihovnické 
dítě vyroste“  
•…a z knihovny zase uteče… 
 

 

 

 

 

 

 

•Neptejme se jich vždy 
 

•Knihovna není kreativní cool 

prostor, ale věc spojená se školou… 
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•Víme pro koho. Víme co? 
 

•Mám pro vás tajemství! 
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•Literární dílny 
 

•Mistři písmen, učni slov 

•5x5xTriumvirát 

•Genealogický workshop 

•Žurnalistický workshop 

•Workshop v AJ 

•Workshopy v domě čtení  
•s literární akademií 

•Workshopy s Markem Šindelkou 

•Storki workshop 

•Literární přednášky 

•Slam poetry 

•Spolupráce s dobrovolníky 

•…a další… a další... 
 

 

•Proč? 
 

•Knihovna a autoři k sobě patří 
•Každej mlaďoch napsal alespoň jednu 
milostnou básničku 

•Můžeme díky tomu s nimi komunikovat 
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•Jak na to? 
 

•Nebát se 
• Nemusí to vést spisovatel! 

• Dají se najít vhodní partneři, lektoři, pomocníci 
•Mít kde 

• Vhodný prostor je základ 

• Pořiďte si knihovní literární kavárnu – úplný ideál 

•Vědět, čeho tím chci dosáhnout 
• Uspořádat literární dílnu pro literární dílnu není samospásné 

•Propagovat 
• Najít si správnou cílovou skupinu 

• Spisovatelé lační po informacích – dejte jim je 

•Nemít přehnaná očekávání  
• 10 lidí najednou je už hodně 

• Je to práce na pár let 

• Fotit se to moc nedá… 
 

 

 

•Co vlastně dělat 
 

•Autoři si z 90% vystačí sami 
•Různá drobná cvičení, hry 

•Není potřeba psát, ale dobře koučovat 
•Pozvat si hosty, kteří to odříkají za vás 

•Použít to, co člověk zná z vlastní četby 

•Hlavně nabídnout autorům, ať z toho něco 
mají  
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•A výsledek? 
 

•Cca 100 aktivních „spisovatelů“ 
(potřebujete reportáž, článek, PR, pochvalu?) 
•Nové projekty ve spolupráci (Pragoffest, 

Rokle šeré smrti) 
•A spousta mladých lidí…  
•(a navíc, scifisti přeci nejsou jediná skupina, kterou lze 
zaujmout a s kterou lze komunikovat) 
 

 

 

•A výsledek? 
 

•Cca 100 aktivních „spisovatelů“ 
(potřebujete reportáž, článek, PR, pochvalu?) 
•Nové projekty ve spolupráci (Pragoffest, 

Rokle šeré smrti) 
•A spousta mladých lidí…  
•(a navíc, scifisti přeci nejsou jediná skupina, kterou lze 
zaujmout a s kterou lze komunikovat) 
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•Kde hledat další inspiraci 
 

•Flicker Kim Bolanové (ale i kniha a další 
weby…) 
•…povídejte, kde jste co viděli… 
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•Technika ano či ne? 
 

•Plazma, čtečka, 3D tisk, tablety, speciální programy… 
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„Nejdůležitější je, aby bylo vidět, že pro 
vás bylo důležité tento prostor vytvořit. 
Teenageři chtějí vědět, že o ně stojíte.“ 



•Děkuji za pozornost a mládeži zdar 
• 

•Míla Linc 

•miloslav.linc@mlp.cz 


