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Strategické plánování 

Trénink komunikace o knihovně - Jedeš výtahem s cizím člověkem a máš ho             
nalákat do knihovny. Je nutné umět říct jednoduché sdělení o knihovně na 30 vteřin, sdělení,               
které máme říkat všichni zaměstnanci knihovny a všude; mít ho napsané a znát ho; mělo by                
být cítit ze všeho, co děláme. Např. knihovna je útulný prostor pro odpočinek i učení               
a knihovníci Vám pomáhají při studiu a  výzkumu. 

Vymezení pojmů, asociace, spojitosti - „plánování“ = papírový diář, tvorba          
harmonogramu, hledání řešení od složitých po jednoduché věci, projektové plánování,          
seznam problémů a hledání řešení, to-do-list, krátkodobé x dlouhodobé, vychází z vize, cíle             
a postupy a prostředky jak dojít ke splnění vize, sběr informací, analýza, definování             
výchozího stavu, měření (kontrola, vyhodnocení), pojí se s řízením; „strategie“ = centrální            
myšlenka, dlouhodobý cíl a cesta k němu jako rámec. Vše ostatní už je plán. Do strategie                
udělat analýzu, co se od nás očekává a kam máme směřovat. 

Zásadní myšlenka plánování – je nutné se dobře podívat na ten konec, na             
výsledek, jak má vypadat, hodně o tom přemýšlet (min. 20 minut) a představovat si finální               
stav. Trénink – narozeninová večeře (představuji si super akci a nedržím se vůbec při zemi,               
nestavím si mantinely – kdo by tam měl být za lidi, hosty (Sting, prezident), kde to bude,                 
výzdoba, sezení, vybavení, co se bude dělat, překvapení, dárky, jídlo a pití, jak oslava              
skončí, doprava, ubytování, kuřáci aj. - nutné se dívat z různých perspektiv a představovat si               
ten finální den. Vzniká vize, vize je ideál. Vizi pak omezit praxí (financemi, prostorem aj.), ale                
důležité je nechat laťku nastavenou vysoko, ambice neomezovat. Pokud nejsem kreativní,           
tak se na 30 minut vžít do role snílka, říci si, že teď jsem snílek. Důležité – zamyslet se, jestli                    
má vize narozeninové večeře je i ta ideální představa pro druhou stranu (oslavence). Vznikají              
varianty, které se nemusí uzavřít. 

Praktické cvičení - Vybrali jsme si jeden problém, který souvisí s komunikací            
v knihovně. Představili jsme si cílový stav (bod D). Pak jsme popsali současný stav (bod              
nula). Tím víme, jaká musí proběhnout změna v čase. Zvolili jsme osoby (skupiny), které              
potřebujeme získat pro svůj problém, abychom se posunuli z bodu 0 do bodu D. Ideální je                
komunikovat se všemi těmi osobami (nebo jejich názorovými vůdci či zástupci skupin), ale to              
nejde, takže jsme vybrali ty tři nejdůležitější pro nás při procesu změny. Pak se těchto tří                
osob ptáme:  

● co si o té věci myslí teď 
● jaké má k té věci námitky, připomínky 
● jaká je u ní šance uspět se změnou 
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● co chci, aby si ta osoba myslela 
● co chci, aby ta osoba dělala 

Odpovědi je nutné si zapsat v první osobě – já jsem teď Maruška a myslím si, že … . Vyplatí                    
se se těch osob doopravdy vyptat. 

Příprava sdělení - pokud znám bod 0 (co si osoba myslí v tuto chvíli) a bod D (co já                   
chci, aby si myslela a aby dělala), mohu plánovat komunikaci (co jí budeme říkat, aby měla                
šanci změnit své myšlení a jednání). Pomůže vcítění se, aby tu věc osoba vnímala jako               
problém a přehodila mentální výhybku. Vypíšu si, co vše je nutné osobě sdělit, a tyto body                
rozfázuji v čase (zpracování změny nějakou dobu trvá). Fáze - 1. na začátku jen problém               
určím - zmíním, 2. pak se osoby vyptám na problémy a námitky, 3. pak něco vysvětlím,                
4. pak osobu přiměji k nějaké akci. 

Strategie knihovny – vytvořím si super vizi knihovny za pět let (např. zvýšíme počet              
čtenářů o 10%), pak cestu jak toho dosáhnout. Potřebuji nejen komunikaci, ale i další              
prostředky (finance, lidi, prostory aj.) - k tomu je nutný tým a management. Do každé               
jednotlivé akce, kterou budu komunikovat s kýmkoliv, musím promítnout to, co je pro mne ze               
strategie nejdůležitější (nejdůležitější sdělení – např. knihovna jsou knihy a prostory vhodné            
pro relax). Každou akci využiji pro to své sdělení, pro ten svůj cíl za pět let. Tím se časem                   
změní myšlenka o knihovně v hlavách lidí. 

Doporučení – na podzim připravit plán akcí na celý rok, dle něj rozplánovat             
komunikaci na celý rok. Pak rozplánovat komunikaci k jednotlivým akcím; tím se vytvoří             
časový harmonogram. 
 
Workshop – telefonování s novinářem 

Volali jsme novináři, kterému jsme chtěli nabídnout nějaké téma, aby o něm napsal,             
aby přišel na akci, aby ho zažil osobně. Nutné je vědět, co chci říct, co se s tím tématem dá                    
udělat (např. že z něj budou pěkné fotky). Nejdůležitější je dlouho přemýšlet o tom, komu to                
téma nabízím; počítat s tím, že nějaké pojmy budou neznámé; nejdřív volat a pak poslat               
detaily mailem. Zapojit zpravodajské hodnoty. Vytrvat a nevzdávat se při prvním náznaku            
nezájmu. Nerozkecat se moc do šířky, nepřehltit. Říkat rovnou: „Zvu Vás na ...“ , nikdy ne                
„U nás se dělá super akce.“ Ptát se novináře, komu by se to téma hodilo a komu ho máme                  
nabídnout. Ptát se na radu (jak by to pro Vás bylo zajímavé?). I když novinář odmítne, tak                 
říct: „Dobře, vidím, že to pro Vás asi nebude, ale můžu zavolat příště.“ Telefonní čísla jsou                
na internetu, případně volat na vrátnici a doptat se. Když budu volat do rozhlasu, tak se                
může stát, že budou chtít hned nahrát pozvánku – mít ji připravenou dopředu nebo požádat               
o odklad. Mluvit přirozeně, nesnažit se o korektnost. 

Téma – open access week – převlékneme knihovnu do oranžova (budou z toho super              
fotky), na zahájení zveme i pana rektora, který akci podporuje (doplnění – upozorňujeme na              
bariéry v publikování). Barevné – vhodné i pro regionální televizi, regionální Mladou frontu,             
Liberecký deník, ne jen do univerzitního zpravodaje. 

 
Interní komunikace 

Komunikace směrem k vedení – nutno komunikovat přímo s ředitelem, chodit na            
všechny porady, mít zápisy. Komunikace směrem ke kolegům – udělat si analýzu interních             
komunikačních kanálů – co funguje, co nefunguje, u koho to nefunguje, u koho to funguje;               
ideální jsou mezi kolegy ambasadoři a ukázky či fotogalerie. 
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Osobní komunikace je vždy nej. 
 
Připomínky k úkolu 

Dávat si pozor na neznámé zkratky. Místo celé kolekce e-knih, která se komunikuje             
těžko, vypíchnout určité tituly, pracovat se zajímavým obsahem. 
 
Poznámky a ideje 

Na Vánoce udělat adventní kalendář. Šuplíky z lístkovnice vzít jako jednotlivé dny, do             
každého dne dát nějaké zabalené dárky (reklamní předměty z univerzity). Každý den            
návštěvníci plní úkol – hledají knihuláka. Když najdou, mohou si otevřít adventní okénko             
a vybrat si dárek. 

Metoda klobouků – na poradě přidělit lidem konkrétní roli. Ten, kdo často kritizuje,             
tomu dát klobouk kritika a dát mu tuto roli oficiálně, aby to byl jeho úkol, jeho práce. 

Hodně institucí řeší interní komunikaci a interní kalendář (často Google Kalendář). 
Fotky na Facebooku – používat cykly (skryté poklady naší knihovny, pohledy z oken             

knihovny, utajené kanceláře, naše hrnky a knihy). Videa na Facebooku opatřovat titulky (FB             
je bez zvuku). 

Často se stává, že čtenáři jsou službou nadšení a knihovníci ne, službu nepřijali. 
Na poradách informovat o tom, pokud někdo něco v knihovně pochválí. 

 
Úkol 

Poslat vyplněný formulář komunikace. 
 
V učebně byl pult pro přednášejícího – U-learning systém, viz 
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 Zpracovala: Marta Zizienová 
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