
Nabídka mentorského vzdělávacího programu

Inkubátor sociálních inovací
Účastníci programu se naučí 
vymýšlet a připravovat aktivity 
a služby, které přináší hodnotu 
uživatelům a přivádí do knihovny 
nové návštěvníky, naučí se 
budovat komunitní knihovnu.

Proč se 
zapojit?

Program pomůže posílit roli 
knihovny v obci i v očích 
zřizovatele, zvýšit její 
důležitost v životech občanů 
nebo navazovat partnerství. 
Je založen téměř výhradně 
na praktické práci, 
v rámci níž účastníci budou 
zapojovat partnery 
a uživatele, trénovat měkké 
dovednosti jako například 
týmovou práci, komunikaci, 
kreativitu, prezentační 
dovednosti, apod. Důležitou 
součástí bude setkávání, 
inspirace a výměna 
zkušeností s kolegyněmi 
a kolegy z jiných knihoven.

Jak se 

zapojit?

Knihovna, která sestaví minimálně 
tříčlenný tým, může pracovat na 
svém vlastním záměru. Jednotlivci 
nebo páry se spojí s jiným týmem 
a dohodnou se na společném tématu. 
Tým můžou poskládat také 
spřátelené knihovny. 
K účasti je možné přizvat také 
“externisty” (zástupce partnera, 
spolku, komunity, neziskovky, 
příspěvkové organizace, aktivního 
občana a další) nebo zástupce 
zřizovatele. 
U větších knihoven je vhodná účast 
managementu.

Na čem 
je možné 
pracovat?

Týmy účastníků  budou 
pracovat na řešení 
konkrétního záměru 
(aktivita, služba, uživatelská 
potřeba, apod.) pod vedením 
zkušených mentorů se 
zkušenostmi z prostředí 
knihoven a navrhování 
veřejných služeb - v 
motivujícím a příjemném 
duchu. Odnesou si 
promyšlený a s uživateli 
ozkoušený návrh služby, 
připravený k realizaci. Celý 
proces přitom budou 
účastníci schopni opakovat 
na jakémkoli jiném záměru 
knihovny.

Kdy, kde, jak
Časová náročnost programu je pro 
každého účastníka 40 hodin, 
strávených na 5 workshopových 
dnech, k tomu nějaké úkoly na doma. 
Ano, je to hodně, protože je to 
potřeba v praxi vyzkoušet a zažít.
Program je zdarma a otevřený všem 
knihovnám v ČR. Podle výsledků 
zjišťování zájmu mezi knihovnami 
bude program probíhat v krajích, ve 
kterých bude zjištěn největší zájem, 
a to v některém z měsíců od května 
do října.

V případě zájmu o program prosím kontaktujte metodika své krajské knihovny.
Podrobnější informace najdete na www.komunitni.knihovna.cz/inkubator.
S dotazy se můžete obrátit také přímo na organizátora Tomáše Štefka:
e-mail: stefek@phil.muni.cz, 
tel.: 728 116 416.
Program zajišťuje Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzityve 
spolupráci s českými knihovnami.



Vzkazy účastníků loňského Inkubátoru 
sociálních inovací:

“Měla jsem prostor a čas poznat kolegy z jiných úhlů v přístupu k 
práci, uvědomit si sílu týmové spolupráce - využití schopností 
jednotlivců pro úspěch celého týmu, potkávat se s kolegy z jiných 
poboček a organizací/firem. Vytržení z běžného pracovního 
stereotypu také není na škodu. :-)”

„Je dobré znát co nejdříve reakce uživatelů, abychom nešli špatným 
směrem.“

„Použijeme při zavádění nových služeb, akcí, ale při znovuoživování 
- předělávání těch stávajících - myslet více na uživatele, na jejich 
přání; přemýšlet, jak je oslovit…“

„Inkubátor mě posunul nejen v mém profesním životě, ale i v mém 
osobním vidění lidí okolo mne.“

„Doporučila bych inkubátor všem, kteří chtějí zavádět nové služby. 
Změní to vaše přemýšlení, ne vždy stačí mít jen řešení. V inkubátoru 
se dozvíte, jak analyzovat problém a podle toho pokračovat dál 
a daný problém řešit (byť si myslíte, že to víte)."

„Odnesla jsem si, že dělat chyby není špatné, člověka to může 
naopak posunout správným směrem.“„Nemyslete si, že vaše 
uživatele dobře znáte.“

„Doporučila bych účast knihovníkům, kteří chtějí sebe i knihovnu 
posunout blíže moderním trendům a zůstat stále atraktivní pro širší 
okruh návštěvníků.”


