
V knihovně jako doma 
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Common Learning Spaces
v Knihovně UP
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I. Prostorové výzvy pro knihovny 
dneška. 

II. Knihovníci jako zdatní designéři a 
jak jsme to pojali v Olomouci. 

III. To, co „oni“ – naši návštěvníci –
potřebují, chtějí a přejí si, je 
každodenní otázkou i výzvou pro 
knihovníky celého světa.
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I. Prostorové výzvy pro knihovny 
dneška

= bydlet 24 hodin denně 
= studovny pro 1, pro týmy, pro výuku
= počítačové
= sdílené/multifunkční prostory
= výstavní/besední prostory
= místo pro techniku (kopírky, scan, 
rychlovazače, biblioboxy..)

Helena Sedláčková, Knihovna Univerzity Palackého, Biskupské nám. 1



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



Jak toho docílit, máme-li:
Ústřední knihovnu ve Zbrojnici 
= v památkově chráněné budově? 

Jak nastavit do délky, šířky a výšky?

Řešení = změna v hlavě knihovníka:
Knihy jsou důležité, ale už ne tolik.
Živý fond, pár regálů pryč a máme prostor!
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II. Knihovníci jako zdatní designéři a jak jsme to pojali 
v Olomouci, 

aneb

Knihovnický designový komiks
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Peníze jsou tu! 

Knihovník jásá
á



Termín je šibeniční

Knihovník si zoufá



Spása! Nápad! 

Knihovník kreslí návrh 



Knihovník poptává

Knihovník objednává

Knihovník reklamuje

Knihovník znovu poptává

Knihovník znovu objednává



Knihovník vyklízí 

k  Knihovník maluje



Knihovník klade 
koberec 

k  Knihovník čeká ..



Knihovník čeká ..

Knihovník čeká .. 



Hurá!!

Máme to!



Da capo al fine …

− Všechno je překrásné a přichází pochyby a úzkost – nebyli jsme 
moc pyšní? Opravdu naše hra na designéry vyjde?

− Semestr začal, naši miláčkové jsou tu, srdce nám buší
− Číháme skrytí za rohem a propadáme pochybám – přijdou? 

Bude se jim to líbit? Budou to používat? Nemělo to být radši 
červené/zelené/modré? Mělo to vůbec být?

− Prvního, kdo usedne do nového křesla, toužíme obejmout, a 
lajky na facebooku nám přivodí euforii

− Přísaha UŽ TO NIKDY NEUDĚLÁME TAKHLE NARYCHLO A 
BEZ ARCHITEKTA/DESIGNERA bledne

− Nepozorovaně zvedáme hlavu a vyhlížíme další peníze jen tak 
nám do klína spadlé …

− Půjdeme do toho znovu!
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A jak to dopadlo
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č. 1
časopisecká
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Časopisecká - new









autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



ježkořadí

















autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa
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č. 2
nebelvír

+ zmijozel
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Nová grafika



Erb 
Nebelvíru

erb koleje Nebelvír









erb koleje Zmijozel
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č. 3
obýváček
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Časopisecká - new



obýváček

autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



č. 4
noční   
24/7
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Polštářky, deky, podsedáky



Mantra
To, co „oni“ – naši návštěvníci 
– potřebují, chtějí a přejí si, je 
každodenní otázkou a výzvou 
pro knihovníky celého světa.
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Aneb: 

taky už jste 
měli 
v knihovně 
nevěstu?




Děkuji Vám za pozornost.
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