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Podpora spolupráce na různých úrovních.  
Rozvoj tradic, kreativity a zdrojů (knihovní fondy, EIZ, digitalizace).  
Změny v prostoru (knihovny ve virtuálním prostoru).

Koncepce řeší:
1. Knihovny ve virtuálním prostředí  

 centralizaci služeb za pomoci Centrální portálu knihoven,
  pokračování v digitalizaci knih. fondů a její rozšíření na další typy dokumentů a speciální fondy,
  plánovaný vznik Metodického centra digitalizace knihovních fondů,
  zajištění dlouhodobého uchování digitálního kulturního dědictví v knihovnách.

2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra  
 navýšení kvalitních vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit nabízených knihovnami,

  vytvoření široké nabídky pro různé skupiny uživatelů,
  zlepšení financování regionálních funkcí knihoven.

3. Doplňování knihovních fondů a informačních zdrojů  
 zvýšení nákupu tištěných i elektronických zdrojů do fondů,

  zlepšení koordinace při nákupu elektronických informačních zdrojů,
  zvýšení povědomí o principech otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům.

4. Efektivní metody trvalého uchování tradičních knihovních dokumentů  
 budování a dlouhodobé provozování systému trvalého uchování tradičních knihovních dokumentů.

5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách  
 zlepšení prostorových a technických vybavení knihoven,

 budování knihovny jako přívětivého místa pro studium, volný čas i setkávání.

6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb  
 rozvíjení a uplatňování nástrojů a metod marketingu knihovnických a informačních služeb a metod 
hodnocení výkonu i efektivnosti knihoven.

7. Vzdělávání pracovníků knihoven  
 zlepšení vzdělanosti pracovníků knihoven,

 zlepšení platové struktury pracovníků knihoven.



SWOT analýza

Silné stránky
Vnímání knihoven jako spolehlivých institucí.

Zajištění svobodného přístupu k informacím.

Intenzivní digitalizace fondů.

Široká nabídka zahraničních elektronických 
zdrojů.

Existence oborového vzdělání všech stupňů.

Slabé stránky
Nedostatečné začlenění knihoven do systému 
vzdělávání.

Chybí systém celoživotního vzdělání pracov-
níků knihoven.

Omezená nabídka digitálních zdrojů a služeb, 
hlavně e ‑knih.

Omezené využívání dobré praxe ze zahraničí.

Nezajištěno dlouhodobé uchování digitálních 
dokumentů a zvukových dokumentů.

Příležitosti 
Zapojení knihoven do systému vzdělávání, 
včetně celoživotního vzdělávání dospělých.

Digitalizace.

Rozšíření přístupu k unikátním informacím.

Růst významu vzdělání.

Nárůst volného času.

Hrozby
Pokles zájmu o tradiční služby knihoven.

Omezená nabídka služeb knihoven v digitál-
ním prostředí.

Nedostatečné financování knihoven.

Neschopnost zvládnout dlouhodobé ucho-
vání digitálních dokumentů.

Nedostatečné odměňování a motivování 
zaměstnanců.

Převzato z:
Návrhu Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025  

http://koncepce.knihovna.cz/wp ‑content/uploads/2016/04/Koncepce_31_3_2016_WEB.pdf


