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Cíl dotazníku 

• Analyzovat dopad vládních opatření přijatých  
v souvislosti s pandemií COVID-19 ve veřejných 
knihovnách Jihomoravského kraje 

• Zmapovat aktivity knihoven v době uzavření  
a způsob komunikace s uživateli 

• Hledat nové možnosti poskytování VKIS  
v knihovnách JmK 

• Analyzovat možné hrozby pro další rozvoj 
knihoven 

• Mapovat možné trendy vývoje služeb 
 



Způsob dotazníkového šetření 

• Anonymní dotazování 

• V případě uvedení e-mailového kontaktu 
zaslání výsledku šetření 

 

Termín pro vyplnění: 

• 14. až 31. května 2020 

 



Do průzkumu se zapojilo:  
 

318 veřejných knihoven  
z 617,  

 

tj. 51,5 % knihoven 
Jihomoravského kraje 



Velikost obcí 

129, 40,6 % 

84, 26,4 % 

72, 22,6 % 

16, 5 % 
17, 5,3 % 

do 500 obyvatel

do 1 000 obyvatel

do 3 000 obyvatel

do 5 000 obyvatel

5 001 a více



Komunikace knihovny s uživateli 



Ale! 

• Informovali jsme přes info panel obce/města 
(63 %) 

• Byla zveřejněna informace o zavření knihovny 
na webu (60 %) 

• Komunikovali jsme přes FB (31 %) 

• E-maily o uzavření knihovny (17 %) 

 



On-line služby knihoven 

Nabízela Vaše knihovna on-line služby, případně jiné 
on-line aktivity? 
7 % ANO, např: 

• facebooková skupina DOMA S PAMĚTÍ, kterou jsme nahradili 
Kurz trénování paměti pro širokou veřejnost 

• Hrátky s pamětí pro seniory po SKYPE, soutěže na knihovním 
Facebooku, streamovaný Literární čaj s českou spisovatelkou žijící  
v Austrálii, půjčování e-knih, nahrávání audio ukázek z knih na 
knihovní Youtube, podpora při individuálním studiu VU3V 

• Knihovna pod stanem jinak 
• možnost stažení elektronických knih zdarma v našem katalogu 

díky portálu Metis (AKS Tritius) 
• zprostředkování odkazů na on line knihy pro všechny věkové 

kategorie 
 





16,4 % 

 83,6 % 

Informovali jste svoje čtenáře / veřejnost o nových on-
line aktivitách či zdrojích? (např. nově vzniklá skupina 

Čtením proti nudě na FB, nový portál 
protiviru.knihovny.cz) 

ANO NE



Co jste online nabízeli? 

• protiviru.knihovny.cz 

• Webové stránky s e-knihami zdarma, videa se čtením  
na pokračování, Média poskytující zdroje pro čtenáře 
(Český rozhlas...) 

• Brain & Breakfast; UčíTelka; Ladislav Zibura - e-kniha 
volně; Čtecí hodinka - Vojta Hamerský;  

• Nenechte svůj mozek zahálet - ARC - VŠP SV 

• ctenidetem.knihovny.cz 

• Digitalniknihovna.cz 

• FB Jižní Morava čte (videa –čtení spisovatelů pro děti) 

 

 



KJM Brno – IMPULSY č.1  
vytvořeno 24.3.2020 

 



MK Mikulov, MK Znojmo a KJM Brno 
Vytvořeno 23. března 2020 



Městská knihovna Blansko 



MK Blansko 



• „V počátečních dvou týdnech uzavření 
knihoven jsme v knihovně šili roušky  
a rozdávali je před knihovnou.  

• V době uzavření knihovny jsme udělali revizi 
knihovního fondu, aktualizovali fond  
a nakoupili nové knihy.  

• velký generální úklid knihovny“ 

 



S jakými problémy jste se potýkali 
během uzavření, po otevření? 

• Strach z návštěvy knihovny ze strany čtenářů, resp. z 
půjčení dokumentů domů. Hodně vraceli, málo si 
půjčovali. 

• Zajištění dezinfekce "ze dne na den" (při oznámení 
otevření k 27. 4.). Zajištění všech kroků potřebných k 
otevření - karanténa, personální zajištění‚ služba  
u vchodu atd.) 

• Při otevření čtenáře omezovala karanténa knih, protože 
prvně šly knihy do karantény a až po 48 hodinách se 
odečítaly z čtenářského konta. 



Jakou pomoc, podporu byste v 

současné době uvítali a od 

koho? 
• „Myslím, že při jakémkoli problému se mohu obrátit 

na obecní úřad, který je velmi vstřícný. 

• Nepotřebujeme pomoc. 

• od čtenářů, aby více četli  

• dobrovolnickou pomoc na roznos knih  
pro seniory 

• kdyby začali klienti chodit... 

• aby čtenáři opět začali chodit“ 



Příkladné knihovny 

• „Aktuální informace byly zveřejňovány 
prostřednictvím Facebooku, dále byly k 
informacím o knihovně využity webové stránky 
knihovny a zřizovatele, Instagram, místní rozhlas 
a zpravodaj obce.“ 

• „Celou dobu jsem byla v kontaktu s Regionálním 
oddělením pověřené knihovny, které informovalo 
o aktuálním dění kolem knihoven a se 
zřizovatelem, který zajišťoval vše potřebné.“ 

 

 



Možné hrozby 

• V současné době navštěvuje knihovnu méně 
lidí z důvodu obavy z možného nakažení.  

• Přestaly úplně chodit děti.  

• Očekávali jsme větší zájem po otevření, ale zdá 
se, že mnozí čtenáři stále váhají s návštěvou, 
počty návštěvníků i výpůjček se mírně snížily. 
Asi se lidé ještě bojí nákazy. 

 



26; 8,2 % 

292; 91,8 % 

Změní doba uzavření knihovny jakýmkoli 
způsobem provoz  Vaší knihovny  

do budoucna ? 

ANO NE



Shrnutí 

• Do průzkumu se zapojilo více jak 40 % 
knihoven v obcích do 500 obyvatel. 

• Knihovny většinou nabízely jen službu 
půjčování knih, knihy po vrácení byly umístěny 
do karantény. 

• Většina knihoven spolupracovala při zajištění 
chodu se zřizovateli, kteří dodali potřebné 
hygienické vybavení. 

 



A tak trochu nevesele… 

• 1/5 knihoven vůbec nekomunikovala se svými 
uživateli 

• Komunikující knihovny informovaly uživatele většinou 
prostřednictvím tradičních prostředků (infopanel  
v obci), méně přes webové stránky, případně FB 

• Jen 17 % knihoven využilo pro informování o uzavření 
knihovny e-mail 

• Jen 23 knihoven z 318 respondentů (7,2 %) nabízelo 
on-line služby 

• 52 knihoven (16,4 %) informovalo o nových on-line 
aktivitách či zdrojích. 



Výzva? 

• větší využívání on-line prostředí pro rozšíření 
služeb (informace o on-line zdrojích na 
podporu čtenářství,…),  

• větší využívání webových stránek a FB pro 
informování uživatelů 

• Poskytování „jiných, dalších služeb“ 

• …? 



Pozitivně na závěr 

Vysoká míra zapojení knihoven do průzkumu 
potvrdila zájem knihoven o spolupráci, snahu  
o sdílení, vysokou míru podpory knihoven ze 
strany jejich zřizovatelů, což je potěšující 
zejména v případě obcí do 500 obyvatel, a také 
nadšení pro práci a snahu poskytovat služby, 
které podpoří dobré jméno knihovny v místě. 

 



„Možná je čas na restart a nastavení jiného 
pohledu na knihovnictví jako takové a přesun 
do dalších služeb než jen půjčování knih  
a pořádání kulturních akcí...“ 

(respondent průzkumu) 

 

Děkuji za pozornost. 
Adéla Dilhofová 


