Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 29.3.2010
Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 1
Sekce: Naše téma
Název článku: Matrix: Šablona webu pro malé knihovny verze 2.0
Autor: Kateřina Hubertová
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=1139

Matrix: Šablona webu pro malé
knihovny verze 2.0
Kateřina Hubertová
Co je šablona webu pro malou knihovnu, už asi nemusím nikomu vysvětlovat (viz např. U nás.
2007, roč. 17, č. 4, s. 11-13 nebo Čtenář. 2007, roč. 59, č. 3, s. 66-68.)
S touto původní šablonou jsme prakticky bez problémů realizovali přes 8 stovek webových
prezentací malých i větších knihoven. Ale jak dál? Toto množství už zavazovalo a spoléhat na
nezaručený nezálohovaný Web zdarma bylo riskantní. Proto Knihovna města Hradce Králové
požádala o získání dotace z výběrového dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven v
podprogramu č.3 Informační centra knihoven (VISK 3) na rok 2009 a podařilo se. Díky dotaci na
projekt s názvem Matrix: Šablona webu pro malé knihovny verze 2.0 bylo možno dokončit vývoj
inovační nové šablony a zautomatizovat proces registrací zájemců o ni. Knihovna města Hradce
Králové mohla pro tyto účely pořídit samostatný server, včetně dalšího nezbytného HW i SW. A tak
pokračujeme. Vše rychle a jednoduše.
Tento navazující projekt umožnil:
- minimalizaci chyb při registraci
- snadnou aktualizaci
- bezpečné zálohování obsahů webových stránek
- větší garanci funkčnosti a snadnější nápravu chyb
- větší míru samostatnosti a variability pro nové uživatele
- rozšíření možností pro uživatele při administraci a vlastní úpravě webu (změna vzhledu, úprava
navigace, nahrání vlastního loga, atd.)
- zrychlení registrace z několika týdnů na minuty
- definitivní ukončení papírování s podlicenčními smlouvami s novými uživateli
- zjednodušení, zkvalitnění a zlevnění práce pro poskytovatele
Pro novou šablonu byla zřízena samostatná doména http://webknihovny.cz/ , kde kromě
informací k projektu, seznamu knihoven šablonu používajících a odpovědí na nejčastěji kladené
otázky lze využít i registrační formulář ke vstupu do projektu.
Všechno má ale i svou stinnou stránku. Šablona je zdarma pouze pro knihovny okresu Hradec
Králové a obecně pro knihovny v obcích do 500 obyvatel. Na stránkách je ceník s ročními poplatky
pro ty větší. Poplatky se i v té největší kategorii (tj. nad 3000 obyvatel) vyšplhají maximálně na 50,Kč za měsíc (tj. 600,- Kč ročně).
S novou šablonou se administrátorovi nabízí široké možnosti. Sám může v seznamu odkazů v
levé liště libovolně přidávat či ubírat odkazy a upravovat jejich pořadí. K náhledu webové stránky
není třeba se odhlašovat či otvírat nové okno. Ve fotogalerii dokáže podle potřeby vytvářet
samostatné galerie a opatřovat je krátkými popisy. I jednotlivé fotografie může komentovat krátkým
popiskem. Při nahrávání obrázků na web lze ovlivnit i jejich zmenšení.
Admin vytváří libovolně ankety pro uživatele webu. K počítání návštěv na webových stránkách
použije buď počítadlo připravené, nebo nahraje vlastní. Vybírá ze čtyř barevných schémat a

několika předpřipravených log. Logo dokáže nahrát i vlastní.
Asi bude nejlepší, když se sami přesvědčíte, co nabízíme. Srdečně Vás zveme na
http://webknihovny.cz !
Registrace je funkční od 12.12.2009 a k 27.1.2010 máme zaregistrovaných 69 knihoven.
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