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Knihovní komunita důvod, kvůli kterým se lidé účastní 

knihovních aktivit je to, že tam potkají další lidi ...

(pokud chcete jen propagovat knížky, sdílejte jen propagaci od vydavatelství či 
knihkupectví a jste vysmátí)



Den 1: základní informace
● 9:00 - 9:30 -  Představení účastníků a tématu probírané látky, definování cílů 

semináře
● 9:30 - 10:30 - Pozitivní inventura v jednotlivých knihovnách, práce v týmech
● 10:30 - 11:30 - Komunita okolo knihovny - co to je a jak na ni
● 11:30 - 13:00 - Facebook a další sociální sítě - co to je a jak s tím pracovat

Den 2: kreativní workshop
● 9:00 - 9:30 - Definování a nastavení cílů při práci s komunitou a sociálními 

sítěmi, definování cílových skupin 
● 9:30 - 10:30 - Tvorba strategie pro knihovnu na míru
● 10:30 - 11:30 - Co je zajímavý obsah a jak participovat s komunitou kolem 

knihovny
● 11:30 - 13:00 - Představení grafických nástrojů a nástrojů na tvorbu videí: 

tvorba obsahu pro knihovnu na míru

Obsah



Den 1: 
Základní informace



Očekávání...



Kdo je tady dobrovolně?

Očekávání



● Kdo jste?
● Jak by měla vypadat vaše knihovna, 

kdyby byla ideální?
● Jaký je váš vztah k Facebooku / 

sociálním sítím
● Co si chcete odnést?

Očekávání



Jste tu víc kvůli facebooku nebo 
rozvoji komunit?

Očekávání



Trochu negativity pro 
začátek….



Počet uživatelů Facebooku klesá...



Sociální sítě způsobují deprese...



Už ani já nesleduji “co nového na Facebooku”...

...přestože ho používám každý den.



Existuje 
ale cesta….



Facebook 
/sociální sítě 
jako nástroj

Facebook / 
sociální sítě 
jako zdroj



Cílem není
vybudovat krásný profil na sociální síti, chrlit co nejvíce příspěvků 
nebo znát všechny technické vychytávky

Cílem je
❏ získat reálné lidi pro knihovnu

❏ naučit se pracovat se skupinami a komunitami 
lidí 



Na sociálních sítích 
jsou příběhy.

Lidé milují příběhy.

Lidé se od pradávna 
učí pomocí příběhů.

Jaké příběhy se odehrávají 
u vás v knihovně?



Pozitivní inventura



- pojďme do kruhu
- najděte si dvojici 
- položte si vzájemně otázku (2min)
- zapište si své odpovědi
- najděte si jinou dvojici

Pozitivní inventura



Co vás nejvíc baví, naplňuje a 
dává smysl v práci?

Pozitivní inventura



Co všechno považujete v práci 
za úspěch?

Pozitivní inventura



Co vás obohacuje na 
spolupráci s návštěvníky a 
veřejností?

Pozitivní inventura



Co vás obohacuje na 
spolupráci s kolegy a partnery 
knihovny?

Pozitivní inventura



Co vám v knihovně nejvíc 
pomáhá v práci a v tom, že se 
zde cítíte dobře?

Pozitivní inventura



Co jste se dozvěděli?



Co je to komunita?

Komunita



● Termín komunita pochází 
z latinského slova 
"communitas", kde 
znamená lidské 
společenství, 
společnost, obec, 

● ale také vlídnost, 
laskavost i družnost, 
která se pojí se 
vzájemným dáváním a 
přijímáním úsluh.

Zdroj SKIPKomunita

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/skupina-pro-komunitni-aktivity/komunitni-knihovna


Komunita je tvořena lidmi, kteří:
- patří k určitému místu 

(žijí v určité lokalitě, mají 
společnou tradici apod.) 

- a mají mezi sebou nějaké 
vztahy - sociální vazby 
(např. přátelské, 
příbuzenské nebo 
vytvořené na základě 
ekonomické směny, na 
základě společně konané 
aktivity apod.) 

Zdroj SKIPKomunita

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/skupina-pro-komunitni-aktivity/komunitni-knihovna


Roztříštěná lokalita není Komunita  
Znaky komunity: 

● má své hranice a společný zájem,
● lidé znají svou roli v komunitě,
● společné strategie přežití a řešení problémů, 
● vzájemnost v uspokojování komplexních zájmů a 

potřeb, 
● sdílené hodnoty a „kultura“

Formování komunity v lokalitě je postupný proces
Zdroj

Komunita

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/prevence/Pojeti--principy-a-smysl-komunitni-prace-Havrdova.pdf


Důsledky sociálního vyloučení
● chybějící zájem lidí
● nízká důvěra mezi lidmi
● nedostatek představivosti, vzorů, modelů, alternativ  
● naučená bezmocnost  
● nízká sebedůvěra  
● uzavřenost do vlastní skupiny, obranný val  
● chybí vize budoucnosti – jen tady a teď

Zdroj

Komunita

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/prevence/Pojeti--principy-a-smysl-komunitni-prace-Havrdova.pdf


Možná role knihovny - rozvoj 
sociálního kapitálu v dané oblasti

Komunita



● Rozdělení svobodou: aktuální výzkum v ČR 
○ mj. sledován v podstatě soc.kapitál 

(soc. síť, pomáhají kapitál …)
○ ohrožená a zajištěná stř. třída, 

nastupující kosmopolitní třída … 
○ kalkulačka Komunita

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozdeleni-svobodou-data-elity-paulina-tabery-duvera_1910010600_zlo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo#kalkulacka


● Sociální kapitál - zdroj, který může 
člověk využívat díky tomu, že se zná s 
jinými lidmi

● Sociální vyloučení lze bourat sítěmi 
nekriminogenních kontaktů a 
známostí 

● Knihovna může živit mosty přátelství 
uvnitř i mimo komunitu a vytvářet 
spojnice na instituce a organizace  

● Knihovna může vytvářet vlastní 
komunitní projektyKomunita



Komunitní projekty



● komunita společně pracuje na pozitivní 
změně

Jak na to:

● Krok 1: poznejte lokalitu a lidi v ní  
● Krok 2: naslouchejte problémům a sledujte 

energii lidí  
● Krok 3: Dejte dohromady jádrovou 

skupinu kolem tématu a „zadělejte“ na 
rozšíření sociálního kapitálu  

● Krok 4: Budujte vztahy, pracujte se zdroji a 
silnými stránkami  

● Krok 5: Plánujte, organizujte a zapojujte lidi  
● Krok 6: Slavte úspěchy a vyhodnocujte 

(Zdroj)Komunitní projekty

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/prevence/Pojeti--principy-a-smysl-komunitni-prace-Havrdova.pdf


Komunitní projekty

Pozor!

Knihovny na většinu bodů ale 
často zapomínají a vrhají se 
rovnou na bod 5 a jen plánují 
a organizují.



● Příklady:
○ Sousedské slavnosti, Zažít 

město jinak
○ Živé knihovny
○ Bazárky, knihovny věcí
○ Dobrovolnické aktivity, 

Ukliďme Česko 
○ U3V
○ Sportovní utkání
○ Pálení čaodějnic, společné 

opíkání špekáčků
Komunitní projekty



● 1) Rozvíjí zaujetí a zájem lidí: 
jejich idea se rodí v otevřeném procesu, 
projekty dávají příležitost lidem podílet se 
na veřejných věcech, dělat věci tak, jak je 
cítí a jak je považují za potřebné, projekty 
pomáhají proti lhostejnosti, posiluje 
účastníky projektu;

● 2) otevírají lidem a skupinám 
nové rozměry: pomáhají překonávat 
černobílé vidění problémů, dávají lidem 
příležitost učit se ze svých chyb i od sebe 
navzájem;

 Zdroj SKIPKomunitní projekty

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/skupina-pro-komunitni-aktivity/komunitni-knihovna


● 3) posilují a pomáhají uvést věci 
do pohybu: odkrývají a využívají 
existující potenciál komunity, pomáhá 
formulovat priority zájmu komunity, 
prvky projektu mohou být znovu použity i 
v jiných případech;

● 4) jsou dobře prezentovány a 
připraveny: představují veřejnosti 
všechny zúčastněné skupiny, vychází ze 
znalosti místních partnerů, mají realizační 
plán, který zahrnuje jednotlivé kroky.

 Zdroj SKIP

Komunitní projekty

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/skupina-pro-komunitni-aktivity/komunitni-knihovna


Hodnoty, na kterých stojí komunitní projekty:
● Hodnoty, na kterých stojí zdravá komunita; 

tj. zdravé vztahy, paměť a příběhy, respekt, 
tolerance, loajalita, vzájemná odpovědnost, 
komunitní učení, sdílení, solidarita, rovnost, 
důvěra, péče, přístup k veřejným věcem (

● Princip participace 
● Porozumění tomu, kde druzí jsou a jaké 

mají možnosti (začni tam, kde je druhý)
● Zdraví (rovnováha, ohleduplnost, energie….) 

… vztahy, well being, life satisfaction, moc, 
enviro, fyzické ...

● Společná minulost, přítomnost a 
budoucnost (tj. touhy očekávání, plány, vize)

Komunitní projekty



Doporučená literatura
https://komunitylab.cz/wp-content/uploads/2018/07/PDC
S_Budovani-komunit_online-verze_final.pdf

https://komunitylab.cz/wp-content/uploads/2018/07/PDCS_Budovani-komunit_online-verze_final.pdf
https://komunitylab.cz/wp-content/uploads/2018/07/PDCS_Budovani-komunit_online-verze_final.pdf


Příklady komunitních 
projektů knihoven



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Komunitní projekty



Máte podobné projekty i ve vaší 
knihovně?



… nezapomeňte vaše komunitní 
projekty komunikovat na 
sociálních sítích…



Důležitá rada:

Jen plakáty nestačí!
Ukazujte fotky z akce, lidi, atmosféru, 
emoce, detaily.



Komunita je tvořena 
reálnými lidmi.
Pojďme je poznat.

Persony



Kdo jsou reální lidé?

Persony



Kdo jsou reální lidé?

Persony



Kdo jsou reální lidé?
● Do jaké skupiny patří?
● Kolik mu/jí je? Co dělá?

● Co ho/ji trápí?
● Co ho/ji baví?
● Co řeší?

Persony



Jak zjistit více?
● Ptejte se
● Ověřujte
● Udělejte průzkum
● Vytáhněte data z 

katalogu

Persony



Jaké jsou okolo vás 
komunity?
● Jsou ve vašem městě/ obci nějaká 

zájmová sdružení?
● Kvůli čemu se u vás lidé potkávají?
● Všimli jste si nějakých subkultur?
● S jakými skupinami se v knihovně 

setkáváte?

Mapa stakeholderů



Mapa stakeholderů

Jaké jsou okolo vás 
instituce pracující s lidmi?
● Jsou ve vašem městě/ obci nějaké 

instituce, které pracují s lidmi
● Jsou ve vašem městě/ obci nějaké 

další kulturní instituce
● Jsou ve vaší obci nějaké firmy?



Základem je mapa.
Mapa stakeholderů neboli 
mapu zainteresovaných 

stran...
Mapa stakeholderů



http://bit.ly/jake-organizace-mapovat 

Mapa stakeholderů

http://bit.ly/jake-organizace-mapovat


Napadá vás s kým a jak by se dalo 
spolupracovat?



Facebook a další sítě



2 chytré způsoby 
využití socialních 

sítí

1. K získávání informací...
○ … o návštěvnících knihovny
○ … o obyvatelích ve vaši obci
○ … o tématech ve vaší obci
○ … o aktivitách ve vaší obci
○ … o organizacích ve vaší obci

2. K zapojování uživatelů...
○ … aby se přišli
○ … aby si půjčili
○ … aby participovali
○ … aby spoluvytvářeli



Získávání 
informací



Informace z 
Facebooku



#Sociální sítě



#Sociální sítě



#Sociální sítě



Všímejte si...
● Kdo je ve městě aktivní, kdo si založil stránku? Co na té 

stránce sdílí? Znáte se?
● Co se u vás ve městě děje? Jaké události jsou vypsané? Kdo je 

pořádá?
● Kvůli čemu lidé zakládají skupiny s názvem vaší obce? Co se v 

těchto skupinách sdílí? Bylo by vhodné tam sdílet i nějaké 
příspěvky knihovny?

#Sociální sítě



Doplňte svoji mapu stakeholderů…
Doplňte svoje persony...

#Sociální sítě



Informace z 
Instagramu



#Sociální sítě



Všímejte si...
● Co vidíte na fotkách? Kde se lidé nejčastěji fotí? Víte proč?
● Kdo je aktivní? Znáte je?
● Kdo je populární? Znáte je?
● Jak byste je mohli zapojit do vašich aktivit?

#Sociální sítě



Technické 
vychytávky



3 rady

● K 99 % věcem existuje návod
● Pokud na to neexistuje návod, je pravděpodobné 

že to nejde
● Co se dnes naučíte, zítra bude jinak

#Sociální sítě



Facebook - jak se vyznat přímo ve vaší 
stránce či skupině?

Nahlédněme do vašeho rozhraní - 
dobrovolníci?

#Sociální sítě



● Facebook skupina
○ do 500 lidí můžete zvát na události všechny členy 

skupiny
○ propojení se stránkou (zobrazuje se na stránce v 

záložce/oddíle skupiny)
○ možnost nastavit jako neveřejná (nejde propojit 

se stránkou)
○ propojení s dalšími skupinami (odkaz na začátku)
○ součástí skupin mohou být i stránky

#Sociální sítě



● Facebook skupina
● Dle tématu můžete vytvořit relevantní skupinu

○ Dobrovolníci v knihovně
○ Pravidelná aktivita
○ Skupina scházící se v knihovně...

● Vyzvěte uživatelé aby sami přispívali
○ oslovte konkrétní lidi
○ nahoďte konkrétní témata

● Je dobré když mají lidé vlastní motivaci pro přispívání

#Sociální sítě



● Facebook skupina
● Možnost propojit se stránkou (knihovny)
● Možnost propojit více skupin
● Je možné zadat pravidla pro konverzace ve skupině
● Je možné dát ověřovací otázku, pokud se někdo bude chtít přidat
● Je možné určit roli správce (může to být někdo jiný než vy)
● Skupina už má své přehledy
● Možnost tvorby anket a kvízů (lekce sociálního učení)
● Snadné zvaní na události - pokud je skupina menší než pět set lidí, můžete 

na událost pozvat celou skupinu 

#Sociální sítě



● Facebook skupina - položte si 
následující otázky

● Koho přesně bude vaše skupina zajímat?
● Proč by měla někoho zajímat?
● Jak těm, které to může zajímat dáte o skupině vědět?
● Jak je vyzvete, aby do skupiny něčím přispěli?
● Jak budete skupinu kontrolovat a moderovat? Kdo to bude mít na 

starosti?
● Co budete dělat, pokud dojde uvnitř skupiny ke konfliktu?

#Sociální sítě



● Facebook stránka - komunikace
○ Odpovědi v nepřítomnosti
○ Možnost propojení s instagramem (firemní účet)
○ Můžete se prokliknout na toho, s kým 

komunikujete, přidat k němu poznámku pro kolegy 
(pokud vás komunikuje více)

○ Funguje trochu jako mail 

#Sociální sítě



● Facebook stránka - přehledy

#Sociální sítě



● Facebook stránka - přehledy

#Sociální sítě



● Facebook stránka - přehledy

#Sociální sítě



● Facebook stránka - události

#Sociální sítě



● Facebook události
○ Soukromé události
○ Veřejné události
○ Události stránek
○ Události skupin

#Sociální sítě



● Facebook události stránky
○ Maximální trvání 14 dní
○ Možnost nastavit opakující se události
○ Možnost přidat další pořadatelé (ti to musí schválit)
○ Možnosti komunikace s účastníky

#Sociální sítě



● Facebook události skupiny
○ Je sice možné pozvat všechny členy skupiny (do 500)
○ Ale není možno zvát lidi mimo skupinu

● Vaše Facebook události 
○ Kamarádi mohou být spolupořadatelé
○ Možnost spojit s konkrétním místem (zobrazí se mezi 

událostmi místa - ale méně možností)

#Sociální sítě



● Sociální pluginy
○ Page plugin
○ nově Group plugin

#Sociální sítě



● Hashtagy
○ mrkněte které hashtagy kdo používá
○ monitorujte, jestli je něco využíváno více 

lokálně
○ využívejte pro své účely - vytvářejte vlastní 

hashtagy (propojí vám váš obsah)

#Sociální sítě



● Dejte o sobě vědět i v offlinu!
○ newsletter (emailový)
○ vizitky
○ letáčky
○ plakátky
○ u registrace
○ “poprvé v knihovně”
○ #hashtagy v prostoru
○ QR kódy

#Sociální sítě



● Instagramový “firemní profil”
○ Můžete přidat adresu
○ Můžete sledovat statistiky
○ Propojení na Facebook
○ Možnost plánovat příspěvky dopředu 

(Hootsuite, Later.com)
○ Dle průzkumů to ale má “menší dosah”

#Sociální sítě



● Instagramové tipy
○ návštěva knihovny by neměla zůstat bez 

odezvy (srdíčko, komentář)
○ sledujte ty, kdo vás navštívili 
○ srdíčkujte a komentujte relevantní věci

#Sociální sítě



● Počítejte s tím, že se vždy může něco změnit!
https://newsroom.fb.com

https://newsfeed.cz/

https://www.facebook.com/help/

https://www.facebook.com/policies

#Sociální sítě

https://newsroom.fb.com/
https://newsfeed.cz/
https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/policies


Zapojování 
uživatelů



Participativní 
získávání 
informací

● Průzkumy
● Postery
● Lístečky “Chci aby tady”
● Záložky
● Tabule s otázkami

Zapojování uživatelů



https://odezva.wordpress.com/Zapojování uživatelů

https://odezva.wordpress.com/


Zapojování uživatelů



Zapojování uživatelů



Zapojování uživatelů



Zapojování uživatelů



Zatím na sítích….
● ...informujte o tom, že průzkum děláte
● ...informujte o průběhu výzkumu
● ...informujte o výsledcích
● ...informujte o tom, že jste výsledky průzkumu 

uvedli do praxe!



Zapojování uživatelů



Zapojování uživatelů



Zapojování uživatelů



Pokud něco 
nechcete měnit, tak 
se na to neptejte….



Jak participovat 
na sítích?

Zapojování uživatelů



Facebook anketa

Zapojování uživatelů



Dotazník pomocí externích nástrojů

https://www.google.com/forms/about/

https://www.survio.com/

Zapojování uživatelů

https://www.google.com/forms/about/
https://www.survio.com/


Crowdsourcing

Zapojování uživatelů



Čím více budeme dobří v 
participaci, tím víc se budou 
naši čtenáři cítit v knihovně 
jako doma a vnímat sami sebe 
jako součást knihovny.



Den 2: 
Kreativní workshop



Jak na 
strategii



Krok 1: 
Stanovte si vize, 
mise a “proč”

Strategie



● Příklady vize
○ “Přispět k vytvoření pevné místní pospolitosti, ve které 

budou panovat hřejivé vztahy a vzájemná solidarita mezi 
sousedy.”

○ “Vymýtit informační negramotnost v celém městě.”

Strategie



● Příklady mise
○ “Aktivně se zapojovat do všech aktivit podporujících 

soudržnost mezi lidmi a jejich vzájemnou výpomoc. Dávat 
prostor pro prezentování příběhů jednotlivých obyvatel 
našeho města přímo v prostorách knihovny.”

○ “Pomoci lidem orientovat se v informační společnosti 
prostřednictvím lekcí infomační gramotnosti a mediálního 
vzdělávání, které budou dostupné všem a přizpůsobené 
svým obsahem tak, aby byly srozumitelné a užitečné pro 
všechny obyvatele našeho města .”

Strategie



● Víte, proč to děláte?
● “...aby chodilo více čtenářů” 

nestačí.
● Proč “je dobré”, aby k vám 

chodili? K čemu to má vést?

Strategie



Prostřednictvím ________
rozvíjíme ______________
abychom ______________

Strategie

Syntax



Co vás zajímá?
Co vás baví?

Pozitivní inventura
Co můžeme 
nabídnout?

Co lidi potřebují?
Co je zajímá?

Tohle hledáme

● Co chcete 
změnit?

● Co vás zajímá?
● Co chce vaše 

knihovna řešit?

Strategie



Krok 2: 
Stanovte 
si cíle

Strategie



Jaké by měly být cíle / SMART
1. Specifičnost (měly by být konkrétní a vystižné - přesná definice)

2. Měřitelnost (musí to jít změřit, uchopení čísly, konkrétními 
vlastnostmi, teorie změny)

3. Akceptace  (nějaká odpovědná osoba to musí akceptovat, “vzít 
to za své”)

4. Reálnost  (nemá cenu stanovovat nerealistické cíle)
5. Termín  (kdy to bude hotové?)

Strategie



Jaké by měly být cíle? 
● Měly by být v souladu s vaší misí
● Měly by pomoci dosáhnout naší vizi

Strategie



Příklady cílů
1. Uspořádat sousedskou akci, do které se 

aktivně/organizačně zapojí alespoň 50 lidí…
2. Získat 100 nových registrací v knihovně v období od-do…
3. Během roku zvýšit pocit sounáležitostí lidí s komunitou (jak 

byste měřili?)

Strategie



Důležité je PROČ - proč chcete, aby bylo cíle 
dosaženo? Co se stane, když cíle dosáhnete?

Strategie



Peníze? 

Ideály?

Prestiž?

Strategie https://duha.mzk.cz/clanky/marketingovy-tip-1-definujte-si-realne-
meritelne-cile

https://duha.mzk.cz/clanky/marketingovy-tip-1-definujte-si-realne-meritelne-cile
https://duha.mzk.cz/clanky/marketingovy-tip-1-definujte-si-realne-meritelne-cile


Jaké jsou vaše cíle?

Strategie



Krok 3: 
Definujte cílové 
skupiny

Strategie



Jak na skupinu teenagerů
- neexistuje jedna skupina teenagerů (vzpomeňte na vaši třídu 

v pubertě)
- zjistěte, co zajímá teenagery, kteří chodí do knihovny 

(průzkum, dotazník, ptejte se u pultu, participativní metody, 
focus group)

- spojte se s těmi, kteří už tuto skupinu řeší a domluvte si 
spolupráci + zjistěte informace od nich

Strategie



Jak na skupinu teenagerů - nápady
- fotopast :-) (=fotostěna, fotokoutek)
- zkontrolovat kdo se v knihovně fotí
- vytáhnout mlaďochy z katalogu (ročník 2006 - 2001)

-> všechny tyhle oslovit a ptát se, povídat si, bavit se, 
zjišťovat ;-)

Strategie



Jak na skupinu seniorů
- senior je dnes 60 - 100 - teoreticky 2-3 generace!
- zjistěte, kde se sdružují
- zjistěte co je trápí, co řeší, co jim dělá radost
- zjistěte, zda vůbec jsou na Facebooku (příklad. moje maminka 

- pečující)
- spojte se s těmi co už s nimi pracují (nelezte si zbytečně 

rozdelí, rozdělte si role)

Strategie



Krok 4: 
Definujte, jak 
poznáte změnu

Strategie



Strategie

VýsledekTady se 
něco stane

Takto to 
vypadá 

dnes
Dopad



Krok  5:
Vytvářejte kampaně 
a rubriky

Strategie



Příklady rubrik
1. Co se děje v naší obci

2. Chceme vědět od vás...
3. Tip na čtení
4. Co se děje v knihovně
5. Sešli jsme se s...
6. ….

Strategie



Co chcete od lidí...
1. ...aby interagovali (dali vám odpověď)

2. ...aby udělali něco v reálném světě (šli do knihovny, na 
akci, půjčili si knihu, zapojili se do…)

3. …aby to co sdílíte sdíleli dál.

Strategie



Proč lidé sdílí příspěvky:
● Chtějí nějak vypadat (vtipně, chytře, zajímavě)
● Ví, že tohle bude sdílet každý a oni chtějí být první
● Chtějí pomoci

Lidé sdílí a interagují ne kvůli vám, ale kvůli sobě. 

Zamyslete se, jak byste jim mohli dát nějakou přidanou 
hodnotu - něco co potřebují.

Strategie



Krok  6:
Obsah vždy musí 
směřovat k cíli

Strategie



● Jak provážete online a offline svět?
● Jak provážete jednotlivé weby / platformy, aby se 

lidé mohli snadno prokliknout tam kam chcete?
● S kým budete uživatelsky testovat?

Strategie



● Navrhujme!

Strategie



Jak na 
kreativní 
obsah?



Kreativní obsah

Kde brát fotky?



Kreativní obsah

V čem tvořit plakátky



Kreativní obsah

V čem tvořit videa



Kreativní obsah

V čem tvořit vieda



Tipy na zajímavý obsah



Kreativní obsah

● příběh je základ - nesdílejte fotky/odkazy 
bez popisku a vysvětlení

● myslete na participaci
● vyzývejte k interaktivitě
● nezapomínejte na emoce!



Kreativní obsah

Rozhovory.
Jak to vidíte vy?

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10251663264-jak-to-vidi-deti/210552110840031-nazory/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10251663264-jak-to-vidi-deti/210552110840031-nazory/


Kreativní obsah

Ukažte se, řekněte svůj příběh



Kreativní obsah

Řekněte jejich příběh

https://www.facebook.com/knihovna.trinec/videos/10156846764920024/

https://www.facebook.com/knihovna.trinec/videos/10156846764920024/


Kreativní obsah

Ukažte co nového jste pro ně vymysleli/
jak plníte jejich přání a potřeby



Kreativní obsah

Mějte v knihovně interaktivní prvky...

… a ukazujte výstupy



Kreativní obsah

Mějte v knihovně interaktivní prvky...



Kreativní obsah

Povídejte si s lidmi o knížkách



Kreativní obsah

Ukazujte knížky v nečekaných kontextech



Kreativní obsah

… ale nesdílejte jen samotné obálky 
bez příběhu a kontextu



Kreativní obsah

Raději kolekce než samostatné fotky

Když se vám sejdou nějaké fotky, obrázky, 
dílka - spíše je hezky naaranžujte a vyfoťte, než 
abyste sdílely každé dílko zvlášť…

… ale vypíchtěte to 
pěkné/vtipné/neobvyklé



Kreativní obsah

Dejte lidem příležitost pro vlastní tvorbu

… a sdílejte co vzniklo



Kreativní obsah

Ukazujte, kam se díky vám lidé posunuli.



Kreativní obsah

Aktuální dění - ptejte se a říkejte svůj názor.

… ale pamatujte na knihovnickou etiku.
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky

https://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky


Kreativní obsah

Hledejte témata či problémy ve vaší lokalitě
a kraďte dobrá řešení od ostatních knihoven :-)

Hledejte inspiraci na Pinterestu



Nashledanou

Děkuji!

bara.buchtova@gmail.com


