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VÍTEJTE DO SVĚTA SDÍLENÍ!
Ekonomika sdílení je nepochybně buzzwordem posledních let. Co se za ním skrývá,
kde se vůbec vzala a proč o ní ještě uslyšíme shrnuje úvodník nazvaný Na prahu
éry sdílení. Zatímco v USA se sdílecí služby na směnu a půjčování věcí či sdílení
dovedností a nápadů pomalu stávají běžnou součástí každodenních životů,
u nás jsme o něco pozadu. To však neznamená, že se české služby nepokoušejí
prorazit - o tom vás přesvědčí Mapa sdílení v Česku, kde si zároveň představíme
i nejvýznamější modely, které pod ekonomiku sdílení spadají. Dva základní argumenty pro sdílení, tedy argument komunitní a argument environmentální, pak shrnuje rozhovor s Michalem Lorenzem z KISKu o sdílení v komunitách a komunitní informatice
a část věnovaná dopadu hyperspotřeby na životní prostředí.
Sdílení je velkou příležitostí pro knihovny. V článku nazvaném jednoduše
Jak sdílí knihovny se zamyslíme nad možnými rolemi, které mohou knihovny
v ekonomice sdílení zastávat a nad výhodami, které jim z toho plynou.
Netřeba však zůstávat u slov! Vrhněte se po troše teorie přímo do praxe: průvodci
vám budou návody plné dobrých rad a vlastních zkušeností Jak na sdílecí event
a Jak na sdílecí portál. Nezpomínejte však při tom všem nadšení také na bezpečí
své i svých uživatelů a rozhodně neopomeňte poslední kapitolu Sdílení a právo.
Inspirující čtení vám za tým Sharebrary přeje
Tomáš Marek

NA PRAHU ÉRY SDÍLENÍ
Čím více spotřebováváme a čím méně věci/dovednosti/nápady
sdílíme, tím výrazněji narušujeme životní prostředí a ochuzujeme své sociální vazby. Doba hyperspotřeby však, zdá se, končí
a přichází nová éra pokoušející se oživit zapomenuté formy sdílení
pomocí moderních technologií - éra ekonomiky založené na sdílení.
Úvodník napsal Tomáš Marek

Člověku přirozené modely spotřeby jako
sdílení v rámci komunit, bartrování,
půjčování nebo směna byly potlačeny,
sousedské komunity roztrhány a přehrazeny ploty fyzickými i myšlenkovými:
všeobecnou nedůvěrou. Když se začnete
zajímat o současný stav spotřeby - tedy
jak žijeme, jak získáváme věci a jak se
věcí zase zbavujeme - uslyšíte vždy dvě
slova: hyperspotřeba a konzumerismus.
Konzumerismus, tedy síla, která formuje
moderní společnost a která postuluje
vlastnictví jako jedinou možnou variantu;
ta síla, která nás nutí kupovat stále další
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a další věci, i když je třeba nikdy naplno
nevyužijeme, začíná ovšem zvolna narážet na limity životního prostředí a společnosti. Věděli jste například, že uprostřed
Tichého oceánu se díky vodním proudům
hromadí obrovské množství odpadu,
především plastu a chemikálií, které zde
postupně degradují a negativně působí
na vodu a život v ní? Nepředstavujte si
ovšem jen nějakou malou kupu plovoucího odpadu. Great Pacific Garbage Patch,
jak se skrvna jmenuje, zabírá podle
odhadů nejméně 700 000 čtverečních
kilometrů a odvážnější odhady mluví až

o milionech, což by odpovídalo zhruba
8 % rozlohy celého Tichého oceánu.
Díky faktu, že se velká část pohybuje
pod hladinou v podobě rozemletých mikročástic a není ji tudíž možné zaměřit,
neznáme rozlohu přesně. Víme však, že
se podobná odpadová oka hromadí i na
jiných místech světových vod. ||| Více
o hyperspotřebě a jejím dopadu na životní
prostředí hledejte na str. 9

Mezi tímto odpadem také jistě plavou
miniaturní rezidua mnoha elektrických
vrtaček - přístrojů, které se běžně
uvádějí jako nejvýmluvnější příklad, jak
neefektivní je dnešní hyperspotřeba.
Co totiž reálně potřebujete, když chcete
vrtačku, je díra ve zdi - nikoliv samotný
elektrický nástroj. Přesto ji většina z nás
doma máme: ve skřini, kde leží jen minimálně využita po dobu své životnosti,
a ostatní kolem nás si kupují další a další
vlastní vrtačky.
Někteří však začínají chápat, že konzumerismus a hyperspotřeba nejsou trvale
udržitelnými cestami a pokouší se hledat
alternativy, které za podpory moderních technologií vzkřísí přirozené formy
sdílení. Zůstaňme u nástrojů: v USA
začínají být běžnými samoorganizované komunitní “knihovny nástrojů” (tzv.
tool-lending libraries). Jejich základní
filozofií je, že kdokoliv ze sousedství do
nich může přinést své sekačky, vrtačky
či další nástroje, a kdokoliv si zase může
sdílené nástroje vypůjčit. Jistě to má na
první pohled i své nevýhody (např. možná nedostupnost nástrojů), z hlediska
dopadů na životní prostředí a stmelování
sousedských komunit však jde o více než
správnou cestu. ||| Pro tipy a návody jak

Podobné způsoby spotřeby založené
primárně na sdílení se začínají objevovat
i v jiných oblastech - začínáme sdílet
auta a spolujízdy, kola, své schopnosti
a čas, bez nároku na finanční odměnu,
vznikají cohousingy, coworkingy a objevují se on-line služby, které to všechno
umožňují a podporují. Tato obnova tradičních forem sdílení, bartrování, půjčování, pronájmu a směny (ovšem nejen
v malých a uzavřených komunitách, jak
to děláme nyní, ale i v širších, většinou
geograficky ohraničených celcích, např.
na území jednoho města) podpořená
moderními technologiemi se obecně
označuje jako sdílená spotřeba a šířeji
pak jako ekonomika sdílení.
Mnoho takových služeb vzniká, mnoho
bojuje o své uživatele, zápasí s předsudky a nedůvěrou a mnohdy opět zaniká.
Tito průkopníci hledají cesty, jak důvěru
podporovat v on-line prostředí (na důležitosti tu nabývá reputace, kterou uživatel
získává z již provedených transkací)
a snaží se změnit myšlenkový stav
společnosti. Následující strany nejsou vyčerpávajícím popisem ekonomiky sdílení,
ale jsou stručným představením nového
trendu, který by mohl pomoci posunout
naši existenci blíže k trvalé udržitelnosti
životního prostředí i sociálních vazeb.
Strana za stranou vás provedou sdílením, představí základní druhy a modely sdílení včetně českých zástupců,
přiblíží argumenty pro sdílenou spotřebu
(podpora komunit a životního prostředí),
nastíní otázku práva v ekonomice sdílení
a ukážou role, které by mohly v nové éře
hrát knihovny.

založit vlastní sousedskou knihovnu nástrojů
navštivte adresu http://nastroje.jdem.cz
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MAPA SDÍLENÍ V ČESKU
Následující přehled různých forem sdílení je v mapě doplněn odkazy
na zavedené i nové české služby. Šedé zastávky vás navedou na další
články, videa či jiné materiály, které projekty blíže představují.
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Mapu připravil Tomáš Marek

CROWDFUNDING
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Crowdfunding je v podstatě veřejná
sbírka na určitý projekt v on-line
prostředí. Klony průkopnického
Kickstarteru dnes velmi dobře
fungují i v České republice.

BOOK-SWAPPING
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Směna knih se objevuje v mnoha
formách - prorazit se pokouší
sdílená knihovna Bibero, putovní
knihy roztáčí Knihotoč a v Praze
funguje první veřejná úschovna
knih v Česku.

CLOTHES-SWAPPING

COWORKING
Sdílené kanceláře zažívají obrovský boom
ve velkých městech a nabízejí komunitní
alternativu především pro malé podnikatele a kreativce na volné noze.
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Výměna oblečení je populární
především v USA, kde se často
pořádají velké směnné bazary
ve stylu pompézních večírků.
Přicházíte s určitým počtem
oblečení a měníte kus za kus.
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CARSHARING
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Sdílení celých automobilů (nikoliv
pouze spolujízdy) se v Česku teprve
začíná etablovat. Sdílet auto zatím
můžete pouze v Praze a Brně. Další
města čekají na odvážné majitele.

BIKESHARING
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Silná a představenstvem podporovaná síť sdílených kol a stojanů
je základem každého moderního
města. V Česku zatím marně
čekáme, ačkoliv Praha je, zdá se,
na dobré cestě.

CARPOOLING
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Sdílení spolujízdy (tedy nabízení
místa v autě na vaší cestě) je v Česku
využívané hojně a ze všech různých
služeb ekonomiky sdílení se tu
etablovalo nejdříve - je proto z čeho
vybírat. Nejznámějším zástupcem je
samozřejmě Jízdomat.

SDÍLENÍ OBECNĚ
Sem spadají různé služby, které se
nezaměřují na sdílení či výměnu jednoho
specifického artiklu, ale poskytují platformu
ke sdílení v podstatě čehokoliv - nápady
a dovednosti nevyjímaje. Patří sem
i naše Sdileni.knihovna.cz

ZÁŘNÁ BUDOUCNOST?
Mnoho služeb právě teď vzniká a rozvíjí se. Jejich úspěch závisí nejen na nadšení a odhodlání, které jejich tvůrci prokážou, ale je velmi úzce spojen i s širší společenskou sebereflexí
a změnou myšlení v oblasti spotřeby a vlastnictví. Lze jen s nadšením očekávat, jaké další
služby se pokusí na různorodé české komunity zacílit...

SDÍLENÍ A KOMUNITY
Když mluvíme o podpoře sdílení věcí, kompetencí a nápadů uvnitř
komunity skrze on-line služby, pohybujeme se v podstatě na území
tzv. komunitní informatiky. Co to vlastně komunitní informatika je,
co komunitám přináší a jak se tomuto relativně novému oboru daří
u nás, jsme se zeptali Michala Lorenze.
Rozhovor vedla Dominika Kopčanská

Pojem komunita je velmi často používán, komunitní informatika však
není veřejnosti ještě příliš známým
oborem. Co to vlastně je?
Komunitní informatika je obor, který
se snaží využít možností informačních
a komunikačních technologií a telekomunikací k tomu, aby podporoval rozvoj
komunit, jejich snadnější udržování
a uspokojování jejich potřeb a dosahování cílů, které si stanovily.
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Pro které druhy komunit může být
komunitní informatika přínosná
a pro které ne?
Komunitní informatika nemusí být příliš
přínosná pro komunity, pro které je
stěžejní kontakt lidí „face to face“, tedy
pro komunity, kde jde zejména o interakci lidí a o to, aby se setkávali, sdíleli
společné zážitky. Komunitní informatika
má naopak potenciál v komunitách,
ve kterých hraje roli prostor a čas, které

může pomoci překonávat, tedy v komunitách globálnějšího charakteru. Jedná se
například o zájmové komunity, které jsou
rozptýleny.

Jaké aktivity, které náleží k odvětví
komunitní informatiky, mohou podle
Vás nejvíce pomoci v budování různých komunit?

K čemu by komunitní informatika
měla v komunitách tedy primárně
sloužit?

Jedná se zejména o nejrůznější nástroje
podporující sdílení informací, povědomí
o tom, co ostatní dělají, čím se zabývají.
Sociální sítě používají celou řadu aspektů
komunitní informatiky, které pomáhají
velmi silně spojovat komunitu, např. to,
že vidíme přátele přátel apod. Patří zde
ale i celá řada dalších nástrojů, třeba
z oblasti kolaborativní práce, kde dle
mého existuje relativně nevyužité pole
toho, jak utužovat komunitu. V budoucnu
bude jistě zajímavé i to, jakým způsobem
lze umožnit lidem „zažít ducha“ (feel the
spirit) komunity, dostat se do emocionálního varu, ne pouze zůstávat na němé
obrazovce.

Komunitní informatika hraje velkou roli
například v zemědělských oblastech,
může také pomáhat odborníkům, kteří
mají potřebu komunikovat a setkávat se,
může rozvíjet demokracii a tvorbu demokratických hodnot, pomáhat budovat
společnost zespodu tím, že podporuje
systémy, které jsou vytvářeny lidmi pro
jejich potřeby, tedy budovat občanskou
společnost.
Jak a ve kterých odvětvích se
v současné době v České republice
využívá ICT pro vědomé budování
komunit a posilování vazeb mezi
jejich členy?
Komunitní informatika jako taková
v České republice zatím příliš komunitami testována není, nicméně je zde celá
řada lidí, kteří uplatňují její principy, aniž
by si toho byli vědomi. Lidem udržujícím
komunity stačí, že disponují potřebným
know how, teoretické přesahy je však
tolik nezajímají. Nevytvářejí konkrétní
nástroje pro podporu udržování komunit,
používají ty, které jsou již dostupné.
Patří zde například různé webové aplikace, diskuzní fóra, fanouškovské stránky.
Některé firmy využívají toho, že si budují
komunity značek, což funguje jako forma
propagace. Stejně tak marketing na sociálních sítích může využívat celou řadu
principů komunitní informatiky, když se
snaží zapojit „grassroot komunitu“, tedy
lidi, kteří jsou základem fungování organizace, nicméně nejsou její součástí.

Myslíte si, že lze upevnit komunitu
prostřednictvím sdílení věcí, kompetencí, popř. nápadů jejích členů?
Myslím, že určitě, otázkou však je, zda
to lze realizovat skrze digitální a elektronické nástroje, nebo je potřeba již
mít vytvořen duch komunity a vycházet
z něj, tedy z toho, že lidé se už znají
a jsou ochotni si věci mezi sebou půjčovat. Když člověk přichází pouze do virtuálního prostředí, tak je více podezřívavý.
Výzkumy zkoumající týmy, které se
setkávaly různě často, prokázaly, že ty,
které se fyzicky setkávaly méně, prokazovaly pokles důvěry mezi členy. Vždy
je tedy potřeba, aby se členové komunit
fyzicky setkávali, komunita pak funguje
efektivněji. Je možné, že i v tomto případě bude potřeba najít nějaký sdílený
prožitek, společný duch. Potom bude
jednodušší sdílet a tato aktivita začne
upevňovat pouta v komunitě, vytvářet
nová přátelství.
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Do jaké míry může podle Vás vzájemné sdílení posílit důvěru
a upevnit vazby uvnitř komunity?
Určitě hodně. Ve chvíli, kdy k tomuto
dochází a člověk zjišťuje, že vše funguje
a nikdo ho neokradl, a současně vidí, že
když sám potřebuje nějakou pomoc, lidé
se mu ozývají, tak minimálně začne věřit
komunitě, protože budou uspokojovány
jeho potřeby. Uspokojování potřeb je
jeden ze stěžejních důvodů, proč se vůbec do komunity zapojujeme. Když víme,
že to sami nezvládneme a že potřebujeme ostatní, kteří mají také své podobné
potřeby a cíle, zapojíme se.
Myslíte si, že lze tímto způsobem
zvýšit počet aktivních členů komunity? Že se stanou aktivními i ti, kteří
byli třeba dosud na periferii?
Lidé na periferii vždy nejdříve sledují,
co se děje, aktivně se většinou neúčastní. Bývají to pasivní účastníci a do aktivit
komunity se dostávají většinou tím, že
je do nich někdo vtáhne nebo tím, že už
delší dobu se zájmem sledují dění v komunitě, což pak může přerůst v hlubší
zájem. Samotná participace na okraji
ještě neznamená, že se tito lidé začnou
zapojovat. Když však uvidí ve svém okolí,
že to funguje, budou pak motivováni to
sami zkusit. Každopádně je vhodné hledat ještě další cesty, jak je vtáhnout do
děje, aby pokud možno vstupovali do interakce s důvěrou, aby nemuseli dlouho
čekat, než si důvěru vytvoří pozorováním
okolí, zvláště když se tato interakce odehrává jen v elektronickém prostředí, kde
toho tolik vidět nemohou. Pokud ovšem
nebude viditelné na nějakém rozhraní,
kde komunita žije, jaké byly poskytnuty
služby, jestli jsou uspokojovány potřeby,
jak je služba efektivní. Vhodné také je,
aby k tomuto lidé mohli psát své komentáře, zážitky či poděkování.
8 ||| Sdílení a komunity

Domníváte se, že portály určené pro
sdílení zejména uvnitř komunit mají
výhody oproti portálům, které slouží
např. pro větší územní celky?
Z hlediska důvěry je určitě lepší pracovat
s menším celkem, na druhou stranu už
tato komunita musí být vybudována,
úplně samovolně nevznikne. Výhodou
u služeb, které jsou rozšířeny globálně,
tedy nejsou zaměřeny na komunitu samotnou, je to, že jim hraje do karet efekt
dlouhého chvostu, tedy že se vždy objeví
pár lidí, kteří službu začnou zkoušet,
a to v tomto měřítku vystačuje pro to,
aby to fungovalo. Naopak v lokálnějším měřítku těchto lidí může být málo
a nemusí se to projevit, je zde proto
potřeba více spoléhat na existující vazby
a vztahy.
Myslíte si, že myšlenka sdílení v prostředí knihoven a mezi knihovníky
a informačními pracovníky v ČR má
potenciál zaujmout a rozšířit se?
Myslím si, že má, nicméně za důležitý
faktor, který je vhodné využít, považuji,
že knihovníci a informační pracovníci se
scházejí. Jsou pořádány nejen konference
odborného charakteru, ale také setkání,
kde si chtějí povídat o tom, co kdo dělá.
Ideální by tedy bylo zúčastnit se nějakých z těchto akcí a informovat o myšlence vzájemného sdílení, stejně tak jako
o existujícím portále, kde je možné tuto
službu využívat. Toto by bylo současně
také žádoucím marketingovým krokem.
Vhodnou akcí pro tyto účely mohou být
například knihovnické happeningy.

SDÍLENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pozitivní působení sdílení na komunity není jediným argumentem pro sdílenou
spotřebu. Mnohem častěji se upřednostňují argumenty environmentální. Proti
čemu nám vlastně ekonomika sdílení (kromě obrovských objemů odpadu)
pomáhá bojovat v této oblasti?
Přehled připravila Martina Snozová

SPOTŘEBA ROPY
Pro lidstvo je ropa stále jednou z nejpotřebnějších
surovin. Používáme ji jako pohonnou hmotu a zároveň je také základní surovinou pro výrobu některého
spotřebního zboží. Ropy je však denně celosvětově
vytěženo okolo 90 milionů barelů. Dle některých
zdrojů bude tato surovina vytěžena za necelých
15 tisíc dní, což je přibližně 40 let. Tento problém lze
řešit mimo jiné carpoolingem neboli sdílením jízdy.
Užití benzínu při jízdě autem kupříkladu z Prahy do
Brna pak může být při dostatečném naplnění vozidla
několikanásobně sníženo. Bikesharing neboli sdílení
jízdních kol může také část obyvatelstva zbavit
závislosti na pohonných hmotách, což se v důsledku
projeví jak na kvalitě ovzduší tak na spotřebě ropy.

SPOTŘEBA DŘEVA
Stejně jako spotřeba vody a ropy, i spotřeba dřeva
velmi rychle narůstá. V současné době se světová
spotřeba dřeva pohybuje okolo 3,3 miliardy m3
ročně, což je opravdu nezanedbatelné množství.
Podle FAO se produkce dřeva zvýšila v průběhu 20.
století více než trojnásobně. Ročně je tak odlesněno
okolo 4 milionů hektarů plochy. Tak jako vody, je na
výrobu papíru zapotřebí nezměrné množství dřeva.
Kupříkladu průměrný čech spotřebuje ročně okolo
84 kg, američan dokonce 334 kg papíru, což je
přibližně 17x více než v roce 1913. Mnoho papíru je
použito také na výrobu knih. Zde by poklesu spotřeby mohl napomoci bookswaping čili směna knih.
Dřevo sice patří k obnovitelným zdrojům, je však potřeba chránit naše lesy a především tropické deštné
pralesy, a to nejen proto, že se jedná o zásobárnu
světového kyslíku, který je pro nás tak důležitý,
ale díky těmto úbytkům porostu zahyne ročně
obrovské množství zvěře a zanikne nepřeberné
množství živočišných a rostlinných druhů.

SPOTŘEBA VODY
Voda je jak pro lidstvo, tak také pro zvířata
a rostliny životadárný zdroj, bez něhož bychom
nedokázali přežít déle než několik málo dní. Lidé
však spotřebují nezměrné množství vody také na
výrobu spotřebního zboží. K výrobě 1kg papíru je
kupříkladu potřeba celých 300 l této tekutiny. Zní
to neuvěřitelně, že? A to je jen jeden příklad za
mnohé. Není divu, že se světová roční spotřeba
vody pohybuje okolo 4 000 km3. Z toho obrovská
část je spotřebována v průmyslové výrobě. Dokud
tedy budeme neustále nakupovat nové a nové
věci, bude se její spotřeba neustále navyšovat tak,
jak tomu bylo v minulých letech. V tomto případě
světu hrozí tzv. vodní krize.

SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU
Spotřeba zemního plynu se v celosvětovém
měřítku pohybuje okolo 2 200 miliard m3 ročně.
Při této frekvenci těžby by měly být zásoby tohoto
neobnovitelného zdroje vyčerpány přibližně za 70
let. Spotřeba zemního plynu však neustále narůstá,
riziko jeho úplného vytěžení se tak může přiblížit
o několik let. Největší podíl na jeho spotřebě mají
průmysl a domácnosti. Ve značné míře je zemní
plyn používán také jako pohonná hmota. Stejně
jako ropu tedy můžeme podstatnou část zemního
plynu šetřit mimo jiné carpoolingem
či bikesharingem.

JAK SDÍLÍ KNIHOVNY
Jaké místo v ekonomice sdílení mohou obsadit knihovny?
Co tím získají a co naopak mohou samy nabídnout v neprozkoumaných vodách sdílení? Bližší pohled na možné role knihoven
a několik příkladů z praxe přinášíme na následujících stranách.
Článek napsala Kristýna Svobodová

Vyvíjení konceptů spadajících pod ekonomiku sdílení od sdílení automobilů až po
sdílení prostoru je v současnosti neskutečným hitem. Mnozí zastávají názor,
že jde jen o krátkodobý trend, o dobrý,
ovšem z mnoha důvodů nerealizovatelný
nápad, který brzy upadne v zapomnění.
Jiní se zase domnívají, že jde o mocnou
kulturní i ekonomickou sílu, která ovlivní
myšlení lidí ve vztahu ke konzumerismu
a nadměrné spotřebě. Opravdu může
být sdílená spotřeba jen krátkodobým
trendem, který brzy vyšumí? Díváme-li
se na to z historického hlediska, jeví se
10 ||| Jak sdílí knihovny

nám tato možnost jako dosti nepravděpodobná. Sdílená spotřeba totiž není
žádným módním trendem - lidé využívali
sdílené spotřeby ve všech vývojových
etapách lidstva a novinkou je tu pouze
její podpora moderními technologiemi.
Samotné instituce založené na sdílené
spotřebě lze vysledovat dokonce již
ve starověku. A jaké instituce to jsou?
Knihovny. Knihovny, jejichž účelem bylo
nejen sbírání a uchovávání knih a informací, ale také jejich poskytování širšímu
okruhu uživatelů. Užití minulého času je
přitom záměrné, neboť dnes mají knihov-

ny možností a funkcí nesrovnatelně více.
Mnoho z nich, především v zahraničí,
s ekonomikou sdílení experimentuje,
a to ve dvou základních rolích - sdílení
pro sebe a sdílení pro čtenáře.

Ten se zaměřuje na způsoby, jak mohou spolupracovat knihovníci s umělci
a pokouší se zmíněné komunity určitým
způsobem propojit. ||| Více o projektu hle-

Sdílení pro čtenáře

Setkat se můžeme také s knihovnami,
které se snaží využít k financování svých
záležitostí služeb založených na crowdfundingu (knihovny nasdílí svůj nápad na
stránky k tomu určené a peníze na jeho
realizaci získají formou sbírky od uživatelů, které vystavený příspěvek osloví).
Mezi takové knihovny patří např. Santa
Cruz Public Library, The Heritage Public
Library nebo Montreal Children’s Library.

Knihovny jsou při vymýšlení nových
služeb založených na sdílení skutečně
originální - což se jim, jak se zdá, vyplácí.
Jako příklad můžeme uvést program
sdílení semen, který zavedla veřejná
knihovna La Crosse. Jeho podstatou je,
že si čtenáři mohou z knihovny domů
odnést semena, zasadit je ve své zahradě a na konci sezóny se vrátit do knihovny s novými semeny získanými z rostlin
vzešlých ze semen původních, které
přenechají dalším čtenářům. Program
se setkal s velkým nadšením a od jeho
zavedení se v knihovně sdílelo již několik
set semen. ||| Pro další informace navštivte
http://seedlib.jdem.cz

Různé věci sdílí se čtenáři knihovna
v Poličce - rozhovor s jejím ředitelem
Janem Juklem navazuje dále. Mnoho
knihoven také organizuje jednorázové
nebo každoroční sdílecí akce pro své
čtenáře. Věnujeme se jim v samostatné
kapitole. Příklady včetně dobrých rad
a tipů pro organizaci sdílecích eventů
naleznete na str. 16.
Sdílení pro knihovnu
Knihovny však neslouží pouze jako zprostředkovatelé a podporovatelé sdílené
spotřeby a ekonomiky sdílení - často také
rády experimentují jako její uživatelé.
Najdou se například knihovny, které se
chtějí spojovat jak mezi sebou navzájem,
tak se zajímavými lidmi, a společně sdílet své nápady a dovednosti a vytvářet
tak něco nového. Příkladem takového
projektu může být Library as Incubator.

dejte na adrese http://inkubator.jdem.cz

Knihovna Santa Cruz Public Library
nalezla inspiraci pro svůj projekt v celosvětovém projektu „Inside Out“ umělce
a fotografa vystupujícího pod přezdívkou JR. Tomu členové určitých komunit
zasílají své portréty, z nichž umělec
vytvoří velký plakát, který pak mohou
pyšní majitelé někde vyvěsit. Umístěním
svého portrétu na plakát dávají členové konkrétních komunit najevo určité
své názory nebo postoje, za nimiž si
stojí. Knihovna se rozhodla pro realizaci
obdobného projektu, kde nad portréty
jednotlivých osob umístila nápis „Turns
out that Libraries have NOTHING at all
to do with SILENCE“ (v překl. ukazuje
se, že knihovny nemají nic společného s tichem). Nápad pak zveřejnila na
portále Kickstarter, který slouží právě
k financování a podpoře kreativních
projektů, s tím, že podaří-li se vybrat
pět tisíc dolarů, bude projekt realizován.
Požadované částky a ještě $150 navíc
bylo díky šedesáti pěti lidem dosaženo
přesně po jednom měsíci a projekt Santa
Cruz Public Library Inside Out tak dostal
zelenou. Menší štěstí měla The Heritage
Public Library z americké Pensylvánie se
svým projektem The Year 15 Campaign.
Knihovna oslavila v minulém roce 15.
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výročí od svého vzniku, přičemž požádala své příznivce o složení se na částku
ve výši patnácti tisíc dolarů z důvodu
omezených finančních prostředků, aby
mohla fungovat nadále. Svoji „prosbu“
pak uveřejnila na portále Indiegogo, z vytoužených patnácti tisíc dolarů se však
dočkala pouze $405. Projekt byl tedy
uzavřen jako neúspěšný, knihovna však
prozatím stále funguje a navštěvuje ji
necelých sedm a půl tisíce registrovaných uživatelů.

Pakliže mluvíme u výzvách knihoven,
které potřebují od svých čtenářů pomoci,
nemusíme hledat pouze v knihovnách
zahraničních. Městská knihovna v Třinci
plánuje rekonstrukci nových prostor
a vyzvala své čtenáře, zda by po dobu
rekonstrukce nemohli některé knihy
ponechat u sebe doma. Nejde možná
o sdílení prostoru v pravém slova smyslu, ale nápad je to nepochybně výborný
a jak se osvědčí zjistíme již v roce 2014,
kdy bude nová knihovna otevřena.

Ani Montreal Children’s Library nebyla
se svou žádostí úspěšná. Tato knihovna
se obrátila rovněž na portál Indiegogo,
kde se pokoušela o vybrání pěti tisíc
dolarů. Částku chtěla věnovat na dětský
program, který by zahrnoval všemožné
akce a aktivity pro malé čtenáře a zvaní
vzácných hostů. Jak již bylo řečeno,
projekt nebyl úspěšný a namísto požadovaných pěti tisíc dolarů bylo vybráno
pouhých a smutných $20. ||| Kde udělaly

Díky knihovnám můžeme vidět, že sdílení není pouhým trendem, nýbrž přirozenou potřebou, stejně jako jeho převedení
do virtuálního prostředí není trendem,
nýbrž logickým využitím dostupných
moderních technických prostředků pro
usnadnění realizace této potřeby.

knihovny chybu? Čtěte návod na úspěšnou
crowdfundingovou kampaň na adrese
http://jaknato.jdem.cz

Zajímá vás, jak jsou vůči sdílení otevřeni knihovníci a studenti knihovnictví?
Výsledky našeho výzkumu zacíleného na
KISK a Sekci EXperimentálního knihovnictví hledejte na http://vyzkum.jdem.cz

ROLE KNIHOVEN V KOSTCE
Pojďme si v kostce shrnout, jaké příležitosti mohou v ekonomice sdílení knihovny nalézt
a jaké role mohou hrát s ohledem na své fungování i s ohledem na služby pro uživatele.

SDÍLENÍ PRO UŽIVATELE
Knihovny se stávají „patrony“ sdílené spotřeby v rámci geografického regionu své působnosti; fungují jako průkopníci poskytující
lokální platformy určené ke sdílení věcí,
kompetencí či nápadů pro své uživatele
a o tyto platformy pečují; pořádají různé
podpůrné kreativní sdílecí akce.

SDÍLENÍ PRO SEBE
Knihovny jako uživatelé sdílené spotřeby konceptů ekonomiky sdílení a sdílené spotřeby samy prosperují, využívají crowdfundingové platformy k financování svých projektů,
spojují se s knihovnami ze svého okolí,
společně skrze speciální portály efektivně
sdílejí např. dražší technické vybavení, atd.

PRŮKOPNÍK Z POLIČKY
Jan Jukl je ředitelem knihovny v Poličce. Je nadšeným fandou sdílené spotřeby a prvním ředitelem knihovny, který ekonomiku sdílení
aplikuje. Miluje sekání dříví, knížky a kulturní akce. Rozebrali jsme
jeho zkušenosti se sdílením, názory na ekonomiku sdílení i způsoby,
jak právě jeho knihovna půjčuje věci svým uživatelům.
Rozhovor vedla Lucie Lindrová

Jaké zkušenosti se sdílením má
knihovna v Poličce?
Otázka je, co je myšleno pod pojmem
sdílení, obecně se pojem sdílení hodně
nadužívá. Sdílet můžeme dokumenty,
know how či můžeme sdílet spolupráci,
jak to děláme v Sekci experimentálního
knihovnictví. Co se týče knihovny, tak
my sdílíme s uživateli především věci
a občas dovednosti. Jsou tři typy uživatelů, se kterými sdílíme. Půjčujeme věci
příspěvkovým organizacím, občanským
sdružením i jednotlivcům, např. lidem,
kteří knihovně pomáhají, málokdy něko-

mu úplně cizímu. Neexistuje žádná hranice, komu něco půjčíme a komu ne, ale
musím si sám obhájit, zda tomu uživateli
mohu půjčit veřejný majetek (což je
cokoliv, co patří knihovně) - je to v zájmu
veřejnosti a ten, kdo si to půjčil, tomu
nezpůsobí žádnou újmu. Převážně půjčujeme věci jako foťák, kamera, ozvučovací
zařízení. U toho ozvučení většinou sdílíme i ty dovednosti - někdo nám zavolá,
že potřebuje nazvučit nějakou akci. Málokdy se uživatelé ptají na půjčení něčeho,
co nemáme, což je dobře, protože shánět
lidem věci není naším hlavním záměrem.
Samotná domluva s uživateli o půjčení
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probíhá buď po telefonu, sociálních sítích
nebo osobně.
Zaregistroval jste se Vy osobně někdy do nějaké služby ke sdílení?
Zaregistroval jsem se na hearth.net,
o kterém jsem se dozvěděl z přednášky
Jiřiny Šiklové, když byla v řijnu v Poličce.
Je to portál, na kterém dělá 4 nebo 5 lidí
profesionálně, zatím mi ale přijde, že je
v beta verzi. Mají to však dobře propracované do hloubky - navazují tak trochu
na nezaměstnanost a jdou dál - až k životu bez peněz. Všeobecně u takových
portálů, a to se týká i sdílení.knihovna.
cz, je problém s tím, že mentalita lidí
ještě není nastavená tak, aby sdílení
brala jako standartní způsob získávání
nebo půjčování věcí. O tom jsem se
přesvědčil právě na přednášce s Jiřinou
Šiklovou, protože jsem byl jeden z mála,
který věděl co má přednášející sdílením
na mysli.
Sdílíte na něm aktivně své věci nebo
dovednosti?
Nesdílím. Nemám potřebu tam zatím nic
sdílet, protože portál je teprve v začátcích. Až bude nabídka na tom portálu
převažovat nad poptávkou, bude to fungovat. Pak se chystám nabídnout starým
lidem v Poličce a okolí sekání dříví. Jasně
že ne mladým lidem, ti to zvládnou sami.
Přijde mi fajn takhle pomoci společnosti
a navíc sekat dřevo mě děsně baví.
Jsou nějaká právní specifika ve
sdílení, která musí knihovna dodržovat?
Knihovna nemá žádné právní podmínky,
kterých by se při sdílení musela držet.
Je to dané tím, že všeobecně problematika sdílené spotřeby není ještě tak
právně zpracovaná. Samozřejmě je lepší
14 ||| Průkopník z Poličky

s někým, koho neznám, sepsat smlouvu
o výpůjčce, ale tohle papírování já nedělám, leze mi to na nervy. Je to má osobní
zodpovědnost, že když s tím někdo něco
provede, tak za to budu odpovědný já
jako člověk a ne knihovna. ||| Pro více informací o právních otázkách sdílení nalistujte
stranu 22.

Jak vznikl nápad, že by knihovna
mohla něco sdílet?
Nedokážu přesně definovat, kdy jsme
začali sdílet věci, které patří knihovně.
Osobně si myslím, že je to z velké části
o přístupu člověka, respektivě ředitele
knihovny, zda je odhodlán něco půjčit,
za co nese odpovědnost. K tomu člověk
buď musí dospět nebo to mít v krvi.
Rád podpořím mladé lidi, když potřebují
půjčit zkušebnu, protože sám dobře vím,
jak je náročné najít místo, kde by mohla
kapela zkoušet. Doposud se mi tenhle
přístup nevymstil. Třeba nazvučovací
aparatura - kdysi jsme ji potřebovali sami
na poličské kulturní léto. Dostali jsme
finanční dar od sponzora a rozhodli jsme
se za něj koupit právě aparaturu. Když
jsem psal zdůvodnění, na co ty peníze
šly, uvedlo se tam, že máme v plánu
aparaturu půjčovat lidem v Poličce a okolí. Něco se tam napsat muselo. A nějak
se z toho odůvodnění dostalo ven, že ty
věci půjčujeme a zavolala nám nějaká
instituce, že by ji potřebovala. Tak jsme
ji půjčili.
Mají lidé zájem sdílet věci s knihovnou?
Lidé mají zájem spíše si sami od knihovny půjčovat, než něco půjčovat jí. Hlavně
uživatelé ani nemají moc věci, které by
knihovna mohla potřebovat. Lidé vědí,
které věci máme, a tak když je potřebují,
zavolají si. Sdílecí portály, to je jak chodit
do hospody. Tam taky seženeš všechno

- každý má něco, co potřebuješ. Smůla
ale je, že v hospodě se toho domluví tak
desetina toho, co by se domluvit mohla.
Proto je to lepší přes internet. Obecně
platí, že čím lukrativnější věc máš, tím je
větší šance, že si ji někdo bude chtít půjčit. Měli jsme takhle vypůjčený plackovač
z KISKu a bylo to super, všichni v okolí
chtěli placky.
Kolik zhruba nabídek poskytnete
uživatelům za měsíc?
To je strašně individuální, nemám moc
představu, ale zhruba tak 2-3 věci půjčíme během toho měsíce. Většinou to je
na nějaké akce nebo tak průběžně. Hodně půjčujeme právě aparaturu mladým
kapelám, i romským, je tu k dispozici
nevybavená zkušebna.
Máte nějaké negativní zkušenosti
se sdílením?
Zatím naštěstí nemáme. Stane se, že to
někteří vrátí třeba o dva dny později, než
bylo domluveno - což je peklo, pokud tu
věc pak potřebuješ sám a nebo někdo
jiný. Za těch 7 let, co takto věci půjčujeme, se nestalo, že by se něco vrátilo
rozbité nebo nevrátilo vůbec. Aparaturu
půjčujeme už asi 4 roky; kromě běžných
revizí, přece jen je potřeba se o ty věci
starat, ale žádné výdaje na opravy nebo
podobně nebyly.
Řešili by jste případnou ztrátu nebo
krádež soudní cestou?
Neřešili a já osobně bych to přes soudy
ani neřešil. Knihovna je podle mě instituce, která by se soudit s lidmi neměla,
což je takový můj osobní přístup. Mohlo
by se stát, že někdo třeba nevrátí kameru nebo ji zničí, ale tohle bych přijal
na osobní odpovědnost. Napsal bych na
radu města a nabídl se, že to uhradím

sám. Většinou ty lidi znám osobně, takže
bych se s nimi pak domluvil. Pokud na to
nemají peníze, nezaplatí ti to, ale pokud
bych věděl, že ten dotyčný na to má,
pokusil bych se to z něj ty peníze dostat.
Je to individuální.
Jaký je váš osobní pohled na ekonomiku sdílení - má šanci se více
prosadit?
Mě osobně myšlenka sdílené spotřeby
fascinuje. My totiž dneska nehledáme
technologie, které by nám pomohly splnit sny, ale naopak hledáme sny, které
by splnily naše technologie. A sdílení je
závislé na technologiích.
K tomu, aby se lépe využila sdílená spotřeba v naší společnosti, je potřeba, aby
nastala nějaká mentální změna u lidí.
A onen myšlenkový posun je sotva na
začátku, bude to dlouhý a postupný
proces ještě na několik let. Navazuje to
na kreativní kapitalismus a jeho zastánce Billa Gatese. Chceme, aby se více
podporoval boj proti nezaměstnanosti
a vůbec sociální otázky spolu s ochranou
životního prostředí. Myslím si, že sdílení
kompetencí by byl razantní impulz pro
zlepšení sociálního systému, ale k tomu
se nějak musí postavit stát, proto to
nebude hned. Proto vlastne všechny
takové sdílecí aktivity jsou tak trochu odsouzené k neúspěchu, ale v tom dobrém
slova smyslu - aby vznikly další projekty
a lidem se myšlenka sdílené spotřeby
dostala více pod kůži. Proto odezva lidí,
kteří budou sdílet, nebude globální.
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JAK NA SDÍLECÍ EVENT
Sdílecí akce v reálném prostoru jsou nutností. Sdílení v on-line
prostředí dnes stále jen velmi obtížně zažehnete bez reálných interakcí. Zápisník přímo z bojového pole vlastního sdílecího eventu vám
budiž insiprací, jak zorganizovat real-life akci podobného ražení, ať
už pro své čtenáře nebo uživatele vaší sdílecí služby.
Zápisník připravila Lucie Lindrová

Proč sdílecí akce? Ve výzkumu, který
jsme dělali v prosinci 2012, jsme zjistili,
že jednou z bariér, proč se sdílení neuchytí, je obava z odcizení či ukradení
věci. Abychom mohli postupně tuto i
další bariéry překonávat, je potřeba si
uvědomit, že za tímto strachem stojí především malá šance budovat důvěru mezi
lidmi v on-line prostředí. Naší cílovou
skupinou jsou studenti KISKu napříč všemi ročníky včetně vyučujících a knihovníků sdružených v Sekci EXperimentálního
knihovnictví. Studenti vysoké školy se
mezi sebou napříš ročníky nepotkávají
tak často, aby se mohli lépe poznávat.
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Naplánovat a vytvořit komunitní sdílecí
real-life akci je proto ideální příležitostí,
kde se studenti, vyučující i lidé z knihovnické praxe mohou potkat a lépe se
seznámit. Tímto způsobem se vytváří komunita kolem sdílení, vymezují se vztahy
mezi jednotlivci a snáze se pak sdílená
ekonomika v dané komunitě aplikuje.
Jak sdílecí akci udělat? Plánování
a následná realizace sdílecí akce má několik kroků. Sami jsem si to vyzkoušeli při
plánování akce „BYOB - bring your own
book“, kterou jsme začlenili do největší
knihovnické akce KISK Fest 2013, kde

probíhala společně s koncerty knihovnických muzikantů a kapel.
Inspirujte se. Je potřeba mít nápad,
který chcete uskutečnit - Internet poskytuje mnoho inspirace na vtipné tematické večírky a akce. Naší inspirací se staly
tzv. book-swapping party, kde si hosté
mohou mezi sebou vyměnit své čtené
a dalé již nechtěné knihy. Aby se však
nejednalo o pouhé směny a aby mělo
sdílení fyzických věcí i sociální dopad,
vyrobili jsme jakési karty čtenáře, které
si do svých knih účastníci vlepovali.
Spolu s knihou tak při sdílení získavali
i kontakty a schopnosti jejího původního
majitele.
Promýšlejte a hledejte rizika. V rámci
plánování jsme přemýšleli i nad krizovými situacemi, které mohou nastat. Někdo
například nepřijde s knihou: celé sdílení
tím padá, kniha bude chybět do počtu.
Nakoupili jsme proto několik desítek
záložních knih v antikvariátech. Vždy je
dobré identifikovat všechno možná rizika
až po maličkosti typu „někomu bude
chybět tužka nebo lepidlo“ a připravit se
na jejich případné řešení.
Vymyslete dobrý název, který náláká
lidi, naplánujete program, který bude
zajímavý a udrží pozornost. Jelikož jsme
nepřipravovali celý večírek, ale jen jeho
část, vytvořili jsme si program pro svou
aktivitu a zbytek konzultovali s dalšími organizátory. Název je narážkou na
večírky BYOB (tzv. bring your own booze
- doneste si vlastní alkohol).
Termín a místo. Je důležité věnovat
pozornost termínu akce a místu konání.
Jelikož knihovnický festival se u nás pořádá vždy v posledním týdnu letního semestru, rozhodovali jsme se pouze mezi
pátkem a sobotou. Zde je potřeba znát
strukturu lidí, které budete na akci zvát.

Jelikož nám bylo jasné, že studenti nejpozději o víkendu odjedou na zkouškové
domů, rozhodli jsme se proto pro pátek.
Místo akce se vybíralo podle kritérií
dalších aktivit; důležité bylo, aby nebylo
nijak extrémě vzdáleno od pomysleného
fyzického centra komunity, tj. v našem
případě od Filozofické fakulty. U akcí, které pořádáte celé sami, je také potřeba si
předem definovat finanční rozpočet a na
jeho základě se pak rozhodovat dále.
Mluvte o tom. Dejte vědět, že chystáte
nějakou akci. Určete si, jakým způsobem
ji chcete propagovat. Udělejte si osobní
pozvánky, vytvořte facebookovou událost, rozešlete hromadné emaily. Podle
velikosti finančního rozpočtu můžete
oslovit rádio či televizi, ale vždy to musí
korespondovat s oficiální marketingovou
strategií celého projektu. V našem případě bychom si např. zbytečně zaplatili
spot v rádiu, když víme, že naše cílová
skupina je na dosah Facebooku a emailu.
Pozvánky rozešlete včas, minimálně
jeden týden dopředu a pár dní před
událostí pozvání opakujte znovu - připomeňte se. Zvěte lidi osobně, když s nimi
mluvíte - to se nám osvědčilo nejlépe.
Sdílecí akce začíná. Nebuďte nervózní
a užijte si to. Pokud máte vše naplánované a do detailu připravené, nemělo by
vás nic rozhodit. My jsme některé detaily
dolaďovali až na místě, například kam
umístit krabici s knihami, aby si každý
nově příchozí, který nemá knihu ke sdílení s sebou, mohl jednu vzít. Může se stát,
že nastane situace, kterou nemůžete
ovlivnit - např. méně prostoru pro pohyb,
příšerný vzduch a špatnou klimatizaci.
Je potřeba se takovým situacím přizpůsobit nebo se je snažit vyřešit, pokud
to jde.
Moderujte. Představte se nebo požádejte někoho, kdo moderuje, aby vás
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představil a vysvětlil aktivitu, kterou se
chystáte udělat. Nalákejte zúčastněné, aby se do akce zapojili a snažte se
udržet jejich pozornost. My jsme rozdali
knihy, kdo neměl svou vlastní, přinesli
jsme na stoly tužky, nachystané lístečky,
kam pak psali své dovednosti a kontakty.
Lístečky měly již připravené lepky, takže
si je každý pak mohl rovnou vlepit do
knihy. Určitě dovysvětlete aktivitu znovu
nebo se zeptejte, jestli je všem vše
jasné. Vždy se najdou detaily, které vás
při přípravě nenapadnou a někdo se na
ně zeptá. Mě osobně se hodně lidí ptalo,
jaké své dovednosti tam mají vlastně
psát. Věděli, že to má být něco, v čem
jsou dobří a co umí, ale nedostatek
sebevědomí je v naší společnosti velmi
výrazně zakořeněny - zvláště u lidí, kteří
jsou v něčem doopravdy dobří. Poradila
jsem jim, v čem si myslím, že jsou dobří
nebo jim dala příklady všeobecných
dovedností - umím péct cukroví, ráda
vezmu vašeho pejska na procházku, atd.
Improvizujte na místě. Naším velkým
problémem bylo vymyslet, jak si lidé
knihy mezi sebou vymění. Díky prostoru
18 ||| Jak na sdílecí event

nešlo nikam dát stolek a na něj knihy
přemístit. Zúčastnění lidé si to vyřešili
sami - jednoduše knihy nechali ležet na
stole a obcházeli jiné stolky a koukali,
kdo jakou knihu tam nechal, prolistovali
si je a dikutovali nad kompetencemi, které si autoři knížek vepsali do karet. Zcela
přirozeně se takhle knihy vyměnily. Také
se stalo, že někteří nenašli knihu, která
by je zaujala, ale bylo jich minimum.
Spousta erárních knih nám pak zbyla,
protože většina lidí si svoji knihu donesla
- čekají na další akci.
Povzbuďte komunitu k další akci. Je
důležité, abyste se znovu připomněli, že
tu akci, na které se všichni dobře bavili,
jste chystali vy. Napište o tom článek,
pošlete jim email s poděkováním, ptejte
se, co se jim líbilo a co by příště udělali
jinak. Nasdílejte fotky. Mezi sebou si proberte, co jste udělali špatně a z čeho se
pro příště poučíte. Naplánujte vizi dalšího
setkání a při vhodné příležitosti ji znovu
zorganizujte.

TROCHA INSPIRACE

Vybrali jsme několik knihovníky organizovných real-life akcí, kde mezi sebou
uživatelé sdíleli věci, dovednosti a nápady. Nechte se inspirovat, jakým eventem
můžete jednoduše a vtipně podpořit sdílení mezi svými čtenáři a uživateli.

FULL ENGLISH DISCOVERY DAY
The British Library pořádá, stejně
tak jako každá knihovna, spousty
akcí - ale tato akce je trochu jiná,
protože se zde sdílejí hlavně dovednosti. Folkový den, kde kdokoliv
mohl předvést, co umí: zpívat,
tančit a možná i hodovat. Účastníci
se vzájemně od sebe učili nové
tance, pracovalo se také s dětmi
v malých pohádkových dílničkách,
kde poznávaly tradice a folklór, atp.

STREET LIBRARY
Národní knihovna v New Yorku má
svůj vlastní kompexní program na
podporu lidí, kteří jsou bez domova.
Dělá různé sdílecí akce, aby jim
v rámci sociální sounáležitosti
mohla pomoci. Předčítá dětem
v azylových domech a předává jim
kontakty na různá krizová centra.
Street Library je akce na sdílení
hraček pro malé děti v azylových
domech; kdokoliv, kdo umí třeba
něco ušít, je vítán.

LITTLE FREE LIBRARY
Hnutí LFL je momentálně velmi
oblíbeným trendem. Jde o malé dřevěné budky, které suplují základní
funkce knihovny např. v odlehlých
komunitách. Dnes je ale běžně zakládají i velké knihovny jako prostor
ke sdílení knih, kam může kdokoliv
donést své knihy a jakékoliv jiné si
zase vypůjčit. V Česku budou mít
Knihovničku v KJM v Brně a v Praze
na podobném principu funguje
Veřejná úschovna knih.

SPEED BOOK SHARING
Speed Dating (kdy se v jedné kavárně sejde několik vztahuchtivých
žen a můžu, aby se následně po
pětiminutových intervalech střídali
u svých stolků) se pokusili aplikovat
na knihy v Oceanside Public Libraries. Každú účastník donesl svou
oblíbenou knihu a u stolku svého
protějšku o ní pak tři minuty hovořil. Po akci jste si mohli vyměnit
knihu s tím, kdo vás zaujal nebo
pro svou knihu nadchl.

JAK NA SDÍLECÍ PORTÁL
Spustit pro své uživatele on-line službu podporující sdílení v místě působiště
knihovny je vyšší level, než zorganizovat jednorázový real-life event. Sami máme
zkušenost s tvorbou platformy, a proto sdílíme dobré rady: co promyslet ještě
před startem a na co rozhodně nezapomenout?
Dvoustranu připravil Tomáš Marek

OPEN SOURCE
Jelikož tvorba vlastní platformy
od naprosté nuly je otázkou času,
kontaktů na šikovné a zdatné
programátory a především velkého
objemu peněz, kterých knihovny
nikdy nemají nazbyt (pokud si platformu nevysdílíte), je lepší volbou
do základu použít open source
řešení. Vyzkoušejte např. Sharetribe. Nevýhodou je ovšem náročné
ohýbání open source v případě, že
nebude cílovce vyhovovat.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Ať od nuly nebo nad open source
řešením, vždy budete muset
zajišťovat technické zázemí služby:
hosting nebo vlastní server; popřípadě lze přenechat technické věci
třetí firmě (ovšem připište si další
položku na rozpočet). Přemýšlíte, jakou cestu zvolit? Ozvěte se
nám a můžeme vaše požadavky
a možnosti prodiskutovat a najít
nejvhodnější způsob, jak portál
pro vaše uživatele a čtenáře rozjet.

NEUSTÁLÁ PODPORA
Kromě techniky budete muset
vyhradit portálu také lidské zdroje.
Bez nadšeného knihovníka, který
bude poskytovat základní technickou a právní pomoc uživatelům
a řešit s nimi flexibilně jejich problémy, se neobejdete. Než se
do portálu pustíte, je dobré mít jasně určeno, kdo a jak často se bude
o platformu a její uživatele starat
a pečovat. Bez zodpovědného
a nadšeného knihovníka platforma
po chvíli umře.

V počátcích Sharebrary jsme předpokládali,
že platformu postavíme nad open source
řešením. Když jsme však poznali svou cílovku
a její potřeby, pochopili jsme, že ohnutí open
source bude složitější, než začít od nuly.
Sdileni.knihovna.cz tak, jak ho znáte, je tedy
vytvářeno od nuly. Takový postup je sice pracný a zahrnuje detailní vymýšlení veškerých

funkcí platformy, na druhou stranu vám ale
umožňuje vytvořit prostředí přesně na míru
vaší cílové skupině a uživatelům. Myslete
na ně vždy, i když využijete open source
možnosti - přemýšlejte o nich, pozorujte je,
zkoumejte je a především mluvte s nimi.
Jádrem komunitní služby je vždy komunita
a zasáhnout ji je ten nejtěžší úkol.

GAMIFIKACE SDÍLENÍ
Gamifikační prvky výrazně zvyšují užívanost sdílecích
platforem. I ty je však nutné navrhovat s ohledem
na cílovou skupinu. Doporučujeme nastudovat výzkumy o gamifikaci, ve kterých se většinou dozvíte, jak
celý princip vlastně pracuje a co na jaké cílovky platí.
Určete si především, jaké akce od uživatelů očekáváte, a ty pak odměňte např. badgem. Na Sdílení
získáváte odznáčky např. za vyplnění podrobnějších
informací o své osobě.

REPUTAČNÍ SYSTÉM
Reputační systémy jsou vždy jádrem sdílené
spotřeby, bez kterého by celý model nefungoval.
Lámou přirozenou nedůvěru v kyberprostoru a díky
tomu podporují sdílení na platformě i mezi cizinci.
Reputační systém funguje jednoduše: uživatelé jsou
podporování, aby po každé transakci ohodnotili druhou stranu. Skrze úspěšná a dobře hodnocená sdílení
tak budují svou důvěryhodnou digitální identitu.

SOCIÁLNÍ PRVKY
Základními kameny sdílecí platformy jsou sociální prvky - profily uživatelů a systém komunikace.
Umožněte uživatelům vyplnit si informace o sobě;
je v jejich zájmu tím zvyšovat svou důvěryhodnost
v systému. Komunikační systém můžete vyřešit různě: zprávami, implementovaným chatem nebo jednoduše skrze zobrazení emailu půjčujícího - uživatelé
pak svou komunikaci přenesou do vlastních e-mailů.

PRÁVO A DALŠÍ PODPORA
Předvídat problémy, se kterými mohou uživatelé
přijít, se vyplácí. Přímo na web je tak vhodné umístit
například FAQ (často kladené otázky) nebo vzory
právních dokumentů, především vzor smlouvy
o výpůjčce. Nezapomeňte uživatelům představit sami
sebe - výrazně tím zvýšíte důvěryhodnost služby.
Dejte jim také možnost, jak vás mohou rychle kontaktovat s jakoukoliv otázkou nebo problémem.
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SDÍLENÍ A PRÁVO
Ekonomika sdílení bude v budoucnosti právo velmi výrazně měnit.
Dnes však musíme využít stávajících právních úprav a použít
k zabezpečení sdílení třeba běžnou smlouvu o výpůjčce. Vždy
platí, že je lepší mít alespoň nějaký papír s potvrzením v ruce
než nic, a pak muset řešit nepříjemné problémy.
Text zpracovala Kristýna Svobodová

Sdílená spotřeba v prostředí internetu je
věcí stále běžnější. Stačí se podívat například na stránku Swaptrees, kde naleznete mnoho portálů zabývající se právě
sdílenou spotřebou v různých oblastech.
Tyto portály jsou stále populárnější,
vezmeme-li si statistiky např. knižních
potrálů, položky přidané „během poslední hodiny“ se počítají v řádu stovek.
Neskutečná popularita těchto portálů jen
svědčí o tom, že většina transakcí proběhne zcela v pořádku a ke spokojenosti
obou zúčastněných stran. Pakliže někteří
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uživatelé spokojeni nejsou, důvody, které
uvádějí, nejsou vesměs příliš závažné
– většinou jde o špatnou úroveň komunikace nebo později zaslané zboží. Přesto
však stále najdeme mnoho uživatelů,
kteří mají obavy, a kterým je vhodné
kromě vybudované komunitní důvěry
nabídnout i variantu právní ochrany
sdílení. Následující text věnujeme shrnutí
základní právní ochrany, která se na oblast sdílené spotřeby vztahuje v českém
prostředí.

Rozhodnete-li se poskytnout někomu
cizímu k využívání svoji věc, máte v
podstatě dvě možnosti, jak se ochránit.
První možností je sepsání smlouvy o výpůjčce. Máte-li z určitého důvodu odpor
k „právním listinám“, nepodaří-li se vám
potřebný vzor sehnat či si ho zapomenete doma, nebo pokud vám to prostě
jen přijde přehnaně formální a zbytečné,
můžete využít možnost druhou - sepsání
potvrzení o přijetí. Samozřejmě je zde
i třetí možnost, že budete půjčujícímu
věřit a nesepíšete s ním vůbec nic, což je
možnost krásně prostá a jednoduchá, ale
ochranu vám nezaručí absolutně žádnou.
Náležitosti smlouvy o výpůjčce spadají
pod občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.).
Smlouvu o výpůjčce lze samozřejmě
uzavřít v souladu s paragrafem § 53
prestřednictvím prostředků komunikace
na dálku. Součástmi sepsání potvrzení o přijetí jsou pak pouze nacionále
poskytovatele a půjčujícího, specifikace
věci, datum sepsání i plánované datum
navrácení věci a podpisy obou stran.
Máte-li v ruce půjčujícím podepsaný
dokument potvrzující, že došlo k převzetí, můžete už být v podstatě bez obav.
Vypůjčující je totiž vázán věc používat
výhradně k účelům, jimž věc slouží
(§ 661) a vrátit vám ji bez jakéhokoli
poškození (§ 421 a § 421a), jelikož jinak
je povinen vám napáchané škody uhradit
(§ 442 a § 443). Současný OZ vychází z
toho, že škoda se hradí v penězích. Nový
OZ oproti tomu preferuje náhradu škody
uvedením do původního stavu. Zároveň
však umožňuje, aby si poškozený místo

této formy zvolil náhradu peněžitou
(§ 2951). NOZ navíc nově důsledně rozlišuje podmínky náhrady škody s ohledem
na to, kterou ze svých povinností škůdce
porušil, tedy zda porušil povinnosti vyplývající ze zákona, smlouvy, či dobrých
mravů (§ 2909 – 2913).
Věřte, že málokomu stojí neopatrné
zacházení s cízím majetkem za následné
problémy, takže si můžete být takřka
jisti, že se vám vaše věc skutečně vrátí
v pořádku, a pakliže by došlo k nehodě,
bude vám škoda vykompenzována. Vždy
je lepší mít tedy v ruce alespoň nějaké
potvrzení.
Smůlou pro škodolibé jedince, kteří by
chtěli půjčovat své nefunkční věci, je
fakt, že všemožné povinnosti se nevztahují pouze na vypůjčujícího. Půjčující je
totiž dle paragrafu § 660 povinen předat
věc funkční. Plánujete-li se tedy zbavit
nefunkčního krámu, který vám jen zabírá
místo doma, raději ho prostě vyhoďte
- je to jednodušší a navíc tím ochráníte
svou reputaci (pokud tedy nevyhodíte
elektrospotřebič do kontejneru se směsným komunálním odpadem, přičemž vás
přistihne někdo s kladným postojem
k ochraně životního prostředí).
Pakliže jste dosud váhali, zda je skutečně
bezpečné sdílet své věci s někým cizím,
vězte, že to bezpečné je, a že právní
ochrana vztahující se na váš majetek
je dostatečná (pokud ji využijete), a tak
nemáte žádný důvod, proč si nezačít
užívat výhod spojených se společným
sdílením věcí.

HLEDÁTE VZORY SMLUV?
Na platformě Sdileni.knihovna.cz poskytujeme uživatelům základní legislativní zázemí
formou vlastního vzoru smlouvy o výpůjčce. Inspirujte se jí a poskytujte ji svým uživatelům
nebo ji využívejte při vlastním sdílení. Vzor najdete na adrese http://smlouva.jdem.cz, jak
vzděláváme v právu své uživatele pak můžete v praxi vidět na http://ochrana.jdem.cz

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?
Cokoliv zůstalo nezodpovězeno rádi zodpovíme na e-mailu
podpora@sharebrary.cz nebo na Facebooku. Plánujete v knihovně
experimentovat s ekonomikou sdílení a sdílenou spotřebou? Napište
nám a budeme vám k ruce. Můžeme se podělit o cenné zkušenosti!
Brožuru pro vás připravil tým Sharebrary. Provozujeme blog Sharebrary.cz
o ekonomice sdílení, šíríme osvětu a experimentujeme v knihovnické
komunitě se sdílecí platformou Sdileni.knihovna.cz

LUCIE LINDROVÁ

TOMÁŠ MAREK

MARTINA SNOZOVÁ

Katalogizátorka knih se zájmem
o zdravou stravu, bylinky a pilates. Komunikativní a spolehlivá,
vytížená prací v dalších projektech, ale vždy si najde čas, když
někdo potřebuje pomoc.

Vystudovaný lesník přeučený
na knihovníka s vírou ve sdílení.
Je (konstruktivní) kritik všeho
možného. Zajímá se o vizualizaci dat: poradí vám s grafy nebo
s infografikou.

Profesionální svářečka, která
má ráda sdílení - jak svých věcí,
tak knih. Miluje vaření, i když
vařit moc neumí, má ráda čtení
knížek i jízdu na koni. Vyžívá se
ve filosofování.

lucie@sharebrary.cz

tomas@sharebrary.cz

martina@sharebrary.cz

DOMINIKA KOPČANSKÁ

KRISTÝNA SVOBODOVÁ

Rozverná realistka se sklony
ke skepsi, která se však dokáže
zcela nadchnout pro dobrou
a prospěšnou věc. Milovnice
fitness, dobré hudby a literatury,
večírků i jiných aktivit s přáteli.

Studentka, mezi jejíž záliby patří
především četba, historie, divadlo a cestování. Má díky třem
mladším sestrám, které se řídí
heslem „co je tvoje, to je moje“,
zkušenosti se sdílením.

dominika@sharebrary.cz

kristyna@sharebrary.cz

