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Co je to inovace pro společnost? 

 

• Občanská společnost 

• Kultura 

• Ekologie 

• Komunity 
 

 



Co je to inovace pro společnost? 

• Nové strategie, koncepty, nápady a vznikající 
organizace, které se zabývají potřebami občanů 
(Social Innovation, 2012). 

 

• “Nejvíce inovací pro společnost vzniká díky 
propojení malých včel - jednotlivců a malých 
organizací, které překypují nápady a 
představivostí – se stromy – většími institucemi 
a organizacemi, které mají peníze a vliv, ale 
nejsou obvykle vůbec schopné kreativního 
myšlení”. (MURRAY, 2010, str. 125) 

 
 



Proč sociální inovace pro společnost v 

knihovnách 
 

• Protože jsou téměř v každé vesnici. 

 

• Protože jsou neutrální půdou. 

 

• Protože by neměly být lhostejné k okolnímu 

dění.  
 

 



Techniky pro podporu 

sociálních inovací 

 



Bleskový networking.  

 
 

• Jak si představujete knihovnu NTK za 10 

let?  

 

• Jaké by měla nabízet služby?  

• Odhadněte, jak se změní technologie?  

• Jaké služby by měla knihovna za 10 let nabízet a 

jaké již nebudou potřeba?  

• Buďte kreativní a inovativní. 



Bleskový networking.  

 
 

• Při jaké příležitosti? 

• Před diskusí nad přestavbou městského centra. 

• Když chce město postavit plavecký stadion. 

• Když chtějí jedni sportovní hřiště a jiní divadlo.  

 

• Kdy? 

• Při začátku, po obědě. 
 

 

 

 



Představme si budoucnost 

• Rozdělme se do třech skupin 

• Uživatelé NTK 

• Knihovníci NTK 

• Zřizovatelé knihovny NTK (MŠMT) 

 

 

• Pokuste se vcítit do vašich nových rolí! 
 

 



Představme si budoucnost 

• Jaké trendy budou ovlivňovat vaše jednání za 
10 let? 
 

• Mobilní technologie 

• dostatek/nedostatek financí 

• více/méně zaměstnanců 

• jak bude probíhat komunikace 

• co se změní 

• na co se budete muset připravit 

 

Zkuste trendy, na které přijdete znázornit graficky 





Představme si budoucnost 

Udělejte trojice 
 



Představme si budoucnost 

• Představte si navzájem trendy, které jste graficky 

zobrazili.  

 

 

 

Představí nám někdo diskutované 

trendy?  

 

 



Představme si budoucnost 

 

• Při jaké příležitosti? 

• Chcete otevřít diskusi o budoucnosti města. 

• Při schvalování strategií pro rozvoj. 

• Chceme zjistit možné positivní/negativní 

dopady. 



 



 



 



 



Pokud vás to zajímají: 

 

 

• Další techniky: http://www.gogamestorm.com/ 

• European Social Innovation Research: 

http://siresearch.eu/ 
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O čem jsem mluvil? 

 

• Inovace pro společnost akcentují témata kultury, ekologie 

a občanské společnosti. 

 

• Knihovny mají velkou příležitost nebýt jen pasivní 

pozorovatel změn.  

 

• Zkuste to! 

 



Děkuji za pozornost  
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