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 nevládní, nepolitická organizace ovlivňuje 

a usměrňuje rozvoj knihovnictví na celém 

světě

 založena 1927 v Edinburghu 

 Od 1971 je registrována v Nizozemsku, 

vedení IFLA sídlí v Královské knihovně v 

Haagu, která je nizozemskou národní 

knihovnou

 Počet členů: 1474 z 149 zemí 



85. konference IFLA v Aténách

24. – 30. 8. 2019



President-elect   Barbora Lison

President Christine Mackenzie 

Secretary General Gerald Leitner



25. výročí IFLA/UNESCO 

Public Library Manifesto

Manifest UNESCO o veřejných knihovnách 

se zakládá na přesvědčení, že zřizování a 

správa veřejných knihoven jsou úkolem 

národních vlád a místních samospráv.

https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-

doporuceni/Manifest_UNESCO.htm

https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_UNESCO.htm


Strategie IFLA 2019 - 2024

 práce zahájeny symbolicky 

v Athénách 2017 

IFLA Global Vision

 kreativní a demokratický 

proces - na její tvorbě se 

poprvé podíleli knihovníci 

celého světa (přes 9 tisíc lidí 

osobně a přes 20 tisíc online 

hlasů ze všech typů knihoven) 



Strategie má 4 části:

1. posílení významu knihoven v 

celosvětovém měřítku,

2. neustálé zdokonalování našich služeb,

3. vzájemná spolupráce a posilování našeho 

knihovnického společenství,

4. optimalizace naší organizace,

Vydáním strategie práce nekončí, čeká nás 

diskuse nad ní a její další vylepšování a 

aktualizace.

http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic

-plan/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf

http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf




https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/


https://librarymap.ifla.org/

shromažďuje  informace o knihovnách:

• data 125 zemí

• 13 profilů jednotlivých zemí 

• 18 aktivit, které se snaží naplnit cíle udržitelného rozvoje (tzv.

SDG) - 2 aktivity z ČR - Knížka pro prvňáčka a S knížkou do  

života

https://librarymap.ifla.org/map


Cena IFLA a Systematic za Nejlepší veřejnou 

knihovnu roku 2019 – OODI Helsinki



 otevřena prosinec 2018

 celková cena 95 mil. eur

 17 250 m2

 otevřeno pondělí – pátek 8 – 22 hodin, 

sobota a neděle 10 – 20 hodin

 37 poboček

 nahrávací , fotografická a videonatáčecí 

studia, místnosti zkoušek kapel, kuchyň, 

šicí dílnička s nejmodernějšími počítačově 

řízenými stroji, praktické dílny s laserovými 

řezačkami, dílny moderní techniky s 3D 

tiskárnami či stroji na potisk různých 

materiálů (heat press)





Cena za nejlepší marketing -

pressReader International Award 

2019

 hodnotí hlavně dosah marketingu, co to 

přineslo,... nikoliv samotná aktivita

 soutěžilo 116 projektů z 30 zemí

 UBC Library z Vancouveru za kampaň na 

nově zdigitalizované obrázkové historické 

knihy



Soutěž o 

nejlepší plakát 

ČR reprezentoval plakát SKIPu

Noc s Andersenem 

kouč Mirka Sabelová 

text včetně překladu Linda Jansová 

designérka Andrea Peříková 

grafička Eva Roverová



1. místo Litva 
s prezentací

zaměřenou na 

technické dílny 

tzv. 

markerspace v 

knihovnách



Cena metropolitních knihoven 

za nejlepší krátký film 

1. místo – Městská knihovna Espoo, Finsko

Why these Finnish libraries are the best in 

the world 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=454&v=rVz82UMWR_E

https://www.youtube.com/watch?time_continue=454&v=rVz82UMWR_E


86. konference IFLA v Dublinu 

(Irsko)

15. – 21. 8. 2020


