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Udržitelnost a propojení komunit v knihovnách
Knihovny jsou demokratickou platformou veřejného dialogu a participace 
občanů; jsou nedílnou součástí sociální infrastruktury, která posiluje soudržnost 
komunit. Významně podporují vědeckou práci, inovace, formální i neformální 
vzdělávání a mají zásadní a nezastupitelnou roli v procesu celoživotního učení. 
Jsou klíčovými kulturními institucemi v obcích, městech či regionech, kde nejen 
zajišťují rovný přístup ke kulturnímu dědictví národa i celé civilizace, ale 
rovněž inspirují a podporují rozvoj současné kultury a umění. Ve všech těchto 
rolích se již dnes knihovny výrazně podílejí na udržitelném rozvoji České 
republiky a činí tak navíc s mimořádnou ekonomickou efektivností. Světové i 
české výzkumy ukazují, že veřejné prostředky vynaložené na činnost knihoven mají 
návratnost v řádu stovek procent. (Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léte 2021-2027 s 
výhledem do roku 2030)



Cíle udržitelného rozvoje 

- hlavní program OSN od roku 2015 do roku 2030

- snaha o implementaci napříč společností jak na úrovni jednotlivců, tak 

vlád        mezinárodní spolupráce

- součástí 17 cílů je též ekologické otázky

- úkol pro knihovny
- informovat

- podpora udržitelných aktivit

- prostor pro setkání komunit

- sloužit jako příklad dobré praxe





Udržitelnost v knihovnách

- pod záštitou OSN Česká republika odstartoval celoroční vzdělávací 

program Udržitelnost v knihovnách

- zajišťuje SKIP

- webináře, workshopy, konzultace

- webové stránky: https://udrzitelna.knihovna.cz/

- publikace: Udržitelná praxe pro knihovny, ke stažení zde: 

https://trello.com/c/g2Bjc5qP/4-udr%C5%BEiteln%C3%A1-praxe-pro-

knihovny

https://udrzitelna.knihovna.cz/
https://trello.com/c/g2Bjc5qP/4-udr%C5%BEiteln%C3%A1-praxe-pro-knihovny


Jak se mohou knihovny zapojit?

- Výběrem knih a informačních zdrojů.

- Poskytnutím prostoru pro nejrůznější aktivity (od vyvěšení plakátku pro 

uspořádání fairtradové sousedské snídaně).

- Pořádáním akcí, besed, klubů.

- Rozšířením stávajících akcí o témata udržitelnosti.

- Zapojováním inovativních formátů a metod (například questing).

(zdroj: https://udrzitelna.knihovna.cz/) 

https://udrzitelna.knihovna.cz/


Praxe - co potřebujete do začátku?

- motivovaný tým

- spolupracující subjekty 
- osoby, spolky, instituce

- prostor

- čas



Co děláme v Berouně



SWAP - výměna věcí

- organizačně zajišťuje dvojice Textilmanie (Laďka a Jitka) se skupinou 

dobrovolníků
- dovoz věcí vč. jejich rozmístění

- třídění věcí v průběhu celé akce

- odvoz zbylých věcí do charity

- navíc: doprovodné aktivity, např. šití látkových tašek či sáčků, sbírka pro zvířecí útulek

- knihovna - poskytuje propagaci, prostor, zázemí a občerstvení

- co z toho?
- skvělý pocit

- skvělá propagace - několik set návštěvníků (lepší konat venku)

- od roku 2020 spojujeme se Zažít město jinak



Zažít město jinak



Zažít město jinak

- sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit

- snaha vystoupit ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a vytvořit 

příležitost k propojení komunit

- koordinátor - spolek Automat

- místní organizátor - knihovna a tréninková kavárna Jiná káva

- koná se vždy 3. víkend v září

- desítky lokalit v celé ČR



Zažít město jinak
- v roce 2020 se zapojilo více než 30 subjektů z Berouna a okolí

- SWAP

- prezentace neziskovek

- charitativní bazar knih

- udržitelnost
- Berounská zeleň - dílny pro děti, komentované procházky “Talichovkou”

- Fridays for Future - osvěta o klimatické krizi

- Nadace Tipsport - propagace elektro/cyklo jízdy po městě (elektrorikša, servis kol zdarma, 

cyklojízda)

- prodej domácích pochutin

- soutěže a aktivity pro děti i dospělé (knihovna - hraní deskovek)



Zažít město jinak



Zažít město jinak



Zažít město jinak



Další ekologické aktivity knihovny



Přednášky

Vladimír Sojka
Základy domácí fermentace



Přednášky

Jana Vlková
Kytky k jídlu



Přednášky

Otakar Jiránek
Country Life



Výstavy
Brána recyklace



Výstavy
Ostrov odpadků



Fond - tematické výstavky



Fond - časopis Sedmá generace



Semínkovna, výměna sazenic



Remobil, sběr baterií



Příklady dalších komunitních 
aktivit knihovny
- Dostupné vzdělávání

- semináře pro rodiče budoucích gymnazistů

- matematický workshop

- přijímačky nanečisto

- Nová škola o.p.s.



Prsk-off



Průvod vévody bavorského



Závodí fest



Ztracený knihovník 1 - 3



Děkuji za pozornost!

Městská knihovna Beroun

Bc. Michaela Škeříková

e-mail: reditelka@knihovnaberoun.cz

tel. 725 515 056

mailto:reditelka@knihovnaberoun.cz

