
SPOLUPRÁCASPOLUPRÁCA

41

Článek stručně představuje sdílenou spotřebu a koncept ekonomiky sdílení, která by mohla být nástupcem dlouhodobě neudrži-
telné ekonomiky založené na nadměrné spotřebě. Shrnuje aktuální stav ekonomiky sdílení v České republice a stručně nastiňuje
možné role, jež v nové oblasti mohou zastávat knihovny. V neposlední řadě představuje projekt Sharebrary, který zkoumá funkč-
nost zmiňovaných konceptů právě v oblasti knihovnictví.

Naše spotřebitelské chování je v současnosti definováno především konzumerismem a hyperspotřebou. Konzumerismus označuje
nezdravý vztah ke spotřebě, kdy naplňujeme své emoční a sociální potřeby nakupováním a kdy definujeme a projevujeme svou
osobnost skrze věci, které vlastníme (Leonard, 2010). Nadměrná spotřeba, neboli hyperspotřeba, pak pojmenovává stav, kdy spo-
třebováváme více, než je životní prostředí schopno unést. Oba tyto jevy spolu úzce souvisí a jde o základní principy ekonomiky za-
ložené na nadměrné spotřebě, která nás vede k adoraci konceptu vlastnictví. Díky tomu utrácíme prostředky, které často ani
nemáme, za věci, které mnohdy použijeme jen jednou a které po celý zbytek své životnosti tvoří tzv. nevyužitou kapacitu1 (Bots-
man, 2010).

Hyperspotřební ekonomika, podle jejíž pravidel dnes spotřebováváme, však začíná narážet na své meze. „Je čím dál jednoznač-
nější, že naší ekonomice postavené na růstu prostě dochází energie, veškeré zdroje a vůbec jakékoliv opodstatnění. Je prostě
jasné, že není možné si všechno koupit a hlavně nemá smysl vlastnit věci kvůli jednomu použití. Prostě si to nemůžeme dovolit.”
(Kouba, 2011)2. Existuje cesta, jak si můžeme zachovat relativně vysokou životní úroveň, kterou máme nyní, a zároveň opustit onu
dlouhodobě neudržitelnou hyperspotřební ekonomiku postavenou na nadměrném konzumu a konzumerismu? A jakou roli v tom
mohou hrát knihovny?

Sdílená spotřeba a ekonomika sdílení
Možným řešením by mohla být obnova tradičních forem sdílení, bartrování, půjčování, pronájmu a směny, ale nejen v malých
a uzavřených komunitách, jak to děláme nyní3, ale v širších, většinou geograficky ohraničených celcích, např. na území jednoho
města4. Tyto obnovené a technologiemi podpořené formy spotřeby založené na sdílení se souborně označují jako sdílená spotřeba.

Sdílená spotřeba je součástí velké socioekonomické změny směrem od dlouhodobě neudržitelné ekonomiky založené na hyper-
konzumu k dlouhodobě udržitelné ekonomice založené na sdílení, kde je spotřební produkt efektivně sdílen a využíván rozsá-
hlejším společenstvím lidí propojených díky speciálním, většinou on-line webovým platformám. Mezi koncepty spadající pod
ekonomiku sdílení patří např.:

carsharing5 (sdílení automobilu v rámci širší komunity),
bikesharing (sdílení jízdních kol např. v rámci města),
carpooling (spolujízda, sdílení prostoru v automobilu),
sdílení prostoru (tzv. couchsurfing, např. sdílení pohovky na přespání),
služby podporující výměnu věcí,
časové banky,
collaborative workspaces,
book swapping (sdílení a výměna knih, sdílené knihovny, putovní knihy),
clothes swapping (směna oblečení),
cohousing (společné bydlení),
crowdfunding.

Každá z těchto nových forem přináší svým uživatelům jak prospěch finanční (sdílení nákladů na vlastnictví automobilu, financování
projektů, které by nebylo jinak možné uskutečnit, atd.), tak prospěch „komunitní“ ve smyslu posilování komunit a získávání nových
sociálních vazeb. Mimo antropocentrický pohled je pak třeba zmínit pozitivní dopady těchto modelů spotřeby na životní prostředí.

Ekonomika sdílení v České republice
Zatímco v zahraničí a především v USA jsou různé formy ekonomiky sdílení již hojně využívány, v České republice tyto koncepty
teprve začínáme objevovat. Nejcitelnější rozvoj u nás zažívají především carsharingové a crowdfundingové platformy6, koncept col-
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1 Angl. idling capacity. Například elektrická vrtačka funguje za celou dobu své životnosti v průměru pouhých 13 minut, přesto ji vlastní
každá průměrná domácnost (Peterson, 2012).

2 Objektivní data o spotřebě a jejím vlivu na planetu viz např. Steffen et al. (2005) nebo Leonard (2010).
3 Např. v rámci rodiny nebo úzkého okruhu přátel.
4 Je zřejmé, že aby takovéto otevřené sdílení věcí i mezi lidmi nespojených předchozí známostí mohlo být úspěšné, je především nutné

obnovit důvěru mezi cizinci, která je jedním ze základních principů sdílené spotřeby podle Botsmanové a Rogerse (2010). Zde nastu-
pují moderní technologie, které, jak píší: „znovu oživují staré formy důvěry“. Podrobněji o důvěře a reputaci viz Botsman (2012).

5 Více o carsharingu viz např. rozhovor s Petrem Jansou, zakladatelem českého peer-to-peer carsharingu Sharujeme.cz na blogu pro-
jektu Sharebrary: http://blog.sharebrary.cz/post/40509197358/rozhovor-petr-jansa

6 O rozvoji crowdfundingu v Čechách pojednává Bednář (2012).
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laborative workspaces a již delší dobu i tzv. carpooling. Následující mapa shrnuje aktivní služby a projekty v různých oblastech
obecně chápaných jako formy ekonomiky založené na sdílení, které fungují na našem území:

Knihovny v ekonomice sdílení
Některé zahraniční knihovny sice již začínají experimentovat např. s crowdfundingovými platformami – k financování svých akcí
a projektů již podobné služby využily například Santa Cruz Public Library7, The Heritage Public Library nebo Montreal Children’s Lib-
rary, viz Boule (2012), celkově však zatím nejsou v této oblasti knihovny příliš aktivní. Přitom mohou z výše zmíněných konceptů
nejen samy prosperovat, ale vystupovat i jako jejich „patroni“. Možné role knihoven v ekonomice sdílení by tedy bylo možné shrnout
do dvou základních oblastí:

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

2. Knihovny jako patroni sdílené spotřeby: knihovny se stávají „patrony“ sdílené spotřeby v rámci geografického regionu své
působnosti, fungují jako průkopníci sdílené spotřeby, poskytující lokální platformy určené ke sdílení věcí, kompetencí či nápadů
pro své uživatele a o tyto platformy pečují.

Sharebrary
Sharebrary je projekt vznikající od září roku 2012 pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na brněnské Masary-
kově univerzitě. Cílem projektu je prozkoumat, aplikovat a otestovat některé ze zmíněných konceptů sdílené spotřeby a ekonomiky
sdílení právě v oblasti knihovnictví a rozšířit povědomí o těchto konceptech.

V rámci projektu bude vytvořena on-line webová platforma umožňující studentům knihovnictví, vyučujícím KISK a profesionálním
knihovníkům sdruženým v Sekci EXperimentálního knihovnictví8 sdílet mezi sebou věci, kompetence (své schopnosti, doved-
nosti) a nápady. Platformou zde rozumíme speciální webový portál a k němu odpovídající službu, kterou chápeme jako péči o něj
a jeho uživatele. Tato platforma by měla být dostupná nejpozději v dubnu roku 2013.

Výstupem projektu Sharebrary tedy bude funkční řešení, umožňující výše zmíněné cílové skupině využívat výhod sdílené spo-
třeby a ekonomiky založené na sdílení, a následně i metodika, která usnadní proces vytváření podobně zaměřených platforem ji-
nými realizačními týmy (především knihovnami) ve stejné oblasti v budoucnosti tak, aby mohly zastávat výše zmíněné role
a čerpat z jejich výhod.

Projekt Sharebrary můžete sledovat na projektovém blogu http://blog.sharebrary.cz.

Použité a doporučené zdroje:
BEDNÁŘ, Vojtěch. 2012. Jak si vede crowdfunding v Česku a Češi v crowdfundingu. Tyinternety [online] [cit. 2013-01-18].

Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2012/11/27/clanek/jak-si-vede-crowdfunding-v-cesku-a-cesi-v-crowdfundingu/

Obr. 1 Ekonomika sdílení v České republice

7 Viz http://www.kickstarter.com/projects/1425370793/santa-cruz-public-library-inside-out
8 Sekce EXperimentálního knihovnictví sdružuje profesionální knihovníky z České republiky, kteří jsou otevřeni novým konceptům a ná-

padům a nebojí se je testovat a implementovat do své knihovnické praxe. Díky tomu jsou zařazeni do cílové skupiny projektu
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Odborné podujatie, výmena medzinárodných skúseností a pro-
fesijný entuziazmus. Konferencia informačných špecialistov
BOBCATSSS sa konala už po dvadsiaty prvýkrát. Na poslednom
ročníku v Ankare s témou „Od zbierok k spojeniam: obrátenie
knižníc“ sa zúčastnili aj dve slovenské doktorandky z Katedry
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského. Mgr. Silvia Horáková (SH) a Mgr. Andrea Hrčková
(AH) si odniesli z podujatia viacero postrehov.

Medzinárodné podujatia sú ideálnou príležitosťou na
porovnanie diania u nás a v zahraničí. Aké postrehy ste
si v tomto smere odniesli z BOBCATSSS?

SH V zahraničí sa študenti väčšmi zapájajú do aktivít. Na
konferencii boli bakalári so zaujímavými workshopmi,
magistri so svojimi projektmi, ale aj učitelia s prezen-
táciami svojich univerzít.

AH Po vypočutí prezentácií na Bobcatsss si nemyslím, že by
Slovensko odborne nemalo čo ponúknuť. Prekvapila nás
však miera zapojenia študentov v niektorých krajinách,
niektorí vyučujúci si zobrali so sebou aj osem študentov.
Na túto aktivitu majú v zahraničí vyčlenený samostatný
grant a zúčastňujú sa každý rok. Myslím si, že lepšia
motivácia schopných študentov asi neexistuje.

Koľko dní trvala konferencia a na aké sekcie bol pro-
gram konferencie rozdelený?

SH + AH Konferencia trvala štyri dni a sekcie boli rozdelené
na „Služby v digitálnej ére“, „Informačný profesionáli
ako agenti zmeny“, „Vytváranie nových knižničných
priestorov“, „Mobilné informačné služby“ a „Vytváranie
nových príležitostí“.

Zo Slovenska ste sa na konferencii zúčastnili len vy
dve, alebo aj ďalší študenti či pedagógovia z iných uni-
verzít?

SH + AH Za slovenskú katedru sme sa zúčastnili len my dve.
Stretli sme však Slováka študujúceho v Brne, ktorý bol
momentálne v rámci programu Erazmus v Ankare.

Na konferencii v Ankare odznelo určite množstvo hod-
notných informácií. Ktoré zaujali vás osobne?

SH Mňa osobne zaujala prezentácia holandskej Hanzehoge-
school, ktorá odznela v rámci tzv. „LIS session“, čo boli
prezentácie škôl knižničných a informačných vied. Pred-
náška bola zameraná na posun z „LIS school“ na „BIS
school“, teda na biznis informácie. A zaujímavá bola aj
prezentácia mojej kolegyne Andrey Hrčkovej o tom, čo
uverejňovať na facebookových stránkach knižníc.
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Rozhovor s účastníčkami konferencie BOBCATSSS 2013

BOBCATSSS v skratke

Bobcatsss je konferencia organizovaná študentmi
z celej Európy. Názov Bobcatsss pochádza zo skratky

univerzitných miest, ktoré sa v roku 1993 podieľali na
prvej konferencii – Budapešť, Oslo, Barcelona, Kodaň,
Amsterdam, Tampere, Štutgart, Szombathely a Shef-

field. Zodpovednosť za celú konferenciu pripadá na štu-
dentov, ktorí sú zodpovední za všetko od marketingu,

financovania, logistiky až po výber príspevkov.

Hlavným cieľom konferencie je dať dohromady infor-
mačných špecialistov, študentov, profesorov a zamest-

nancov knižníc. Každý rok pripadne organizácia
podujatia na inú krajinu a univerzitu. Tento rok sa kon-
ferencia konala v Ankare v Turecku a na jej organizácii
sa podieľala spolu s tureckou Hacettepe University aj

dánska Kráľovská škola knižničnej a informačnej vedy.

V roku 2013 sa podujatie konalo v tureckej Ankare
v dňoch 23. – 25. 1. 2013


