




Ostrava – černá nebo ocelová?



Knihovna města Ostravy – 29 knihoven

1.600 tis. výpůjček, 33 tis. čtenářů          
z toho 11  tis. dětí, 510 tis. návštěvníků



Knihovna města Ostravy – 29 knihoven

• staráme se o to, aby občané Ostravy milovali literaturu          
a vážili si ji, tím přispíváme k tomu, aby se lidé chovali 
kultivovaně k sobě navzájem i prostředí, ve kterém žijí

• lidé v Ostravě se v knihovně naučí pracovat s elektronickými 
zařízeními    a technologiemi, takže ušetří spoustu času a peněz, 
protože tak mohou jednoduše komunikovat s úřadem, školou i  
vzdálenou rodinou.

• lidé v Ostravě jsou díky nám spokojenější, protože 
knihovny, zejména v místě jejich bydliště, zajišťuji 
dostupnou a kvalitní zábavu a kulturu, jejich děti jsou          
po škole v bezpečném a podnětném prostředí a oni sami, 
kdykoli potřebují, mohou využít knihovnu k odpočinku, 
uvolnění i vzdělávání.



vzhled obalu ovlivní vnímání obsahu

důstojné označení?

přehlednost?



nová fasáda, nové označení 
ale chybička se vloudila 





Je libo odložit .... si?



vytapetovat, uklidit 
a je to ...



Méně by mohlo být více 





a taky že je !!!



Opravdu je toto místo určeno dětem?







Mládeži vstup povolen ... 



použití některých technik
 by mělo mít svůj důvod 





komu se nelení, 
    tomu se knihovna zelení









Začneme hezky od podlahy











Knihovna pro všechny? 















Až zrak přechází 





Kde je cíl, cesta se vždy najde …

• změny můžeme dělat postupně, ale musíme 
vědět, čeho chceme dosáhnout

• můžeme se připravit - kdo jsou naši čtenáři, co 
je nejvíc zajímá, co chceme měnit a proč, ...

• nebojme se inspirovat jinde, ale s mírou
• pokud si nevíme rady nebo nemáme peníze, 

vždycky můžeme uklidit, pročistit, uvolnit, ...



Děkuji za pozornost 
Nemusí pršet, stačí když kape aneb Když velká změna není v dohledu.
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