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Nekone čný p říběh www stránek v 
našich knihovnách           

Markéta Poživilová           
 

     Je hezké, že většina knihoven našeho regionu má již své webové stránky, nebo alespoň lze 
nalézt informace o nich na stránkách zřizovatele. Bohužel ani vlastní stránky ani cokoliv jiného na 
internetu není definitivní. Webové stránky a informace je zapotřebí neustále aktualizovat, upravovat, 
doplňovat a práce na nich nikdy nekončí. Jsou totiž tváří knihovny a vytváří její virtuální image. A o 
vlastní tvář je třeba pečovat, i když to občas bývá obtížné a složité. Zejména pokud nejste 
počítačový odborník a dokonce ani počítačový nadšenec stejně jako já.  
 
      Ale věřte mi, tudy cesta vede. Doba je jiná, ať se nám to líbí, nebo ne, a dnes se již nikdo 
nepůjde ptát sousedky nebo do obchodu, jestli a kde je v obci knihovna, jak má otevřeno a kdo je 
knihovníkem. Dospělí i děti zapnou počítač a hledají a hledají. V případě, že informaci o vás 
naleznou - je to už první krok k tomu, aby také přišli. Ovšem pokud vás na internetu nenajdou - 
neexistujete pro ně. A to určitě tak nemůžete nechat - nebojte se ukázat svou skvělou "tvář". 
Knihovna, která nemá své vlastní webové stránky, by se měla objevit alespoň se základními 
informacemi na stránkách svého zřizovatele. Takže do toho a vytrvejte.  
 
      Ve dnech od 10.3.2010 do 31.3.2010  bude probíhat již 6. ročník soutěže o nejlepší webovou 
stránku knihoven na Královéhradecku "…web sem, web tam … ". Letos jsou vyhlášeny 4 kategorie: 
- nejlepší webové stránky profi knihoven 
- nejlepší webové stránky neprofi knihoven  
- nejlepší informace o knihovně na webu zřizovatele 
- největší skokan roku  
 
      Pro naše knihovníky jsem se pokusila stručně shrnout, co by na webových stránkách knihovny 
rozhodně nemělo chybět, dále jak stránky spravovat a aktualizovat a kde hledat inspiraci. Možná, 
že se zpracované informace budou hodit i někomu dalšímu ze čtenářů našeho knihovnického 
zpravodaje. 
 
      Informace, které nesmí chyb ět, pokud je o vaší knihovn ě zmínka jen na webu z řizovatele:  
- Na úvodní stránce obecního webu je třeba mít přímo odkaz KNIHOVNA (ne ji schovávat např. pod 
kulturu) 
- Knihovník nemusí sám webové stránky spravovat. Připraví pouze aktuální a kvalitní podklady pro 
webmastera obce, který je sám na stránky vloží 
- Adresa + umístění knihovny 
- Kontakt : Jméno knihovníka + telefon, mobil + e-mail 
- Výpůjční doba 
- Ceník - i v případě, že půjčování a veškeré služby jsou zdarma 
- Knihovní řád 
- Co knihovna poskytuje a nabízí 
 
      Pokud máte jako knihovna vlastní www stránky:  
- Adresa www stránek by měla být co nejjednodušší a logická, např. 
http://www.knihovna.obedovice.cz  



- Úvodní stránka - první, co návštěvník uvidí - takže pozor na rozmazané fotografie, neaktuální 
data, zkrátka jakékoliv chyby 
- Kontakt - jméno knihovníka, adresa, telefon, e-mail 
- Adresa + umístění knihovny 
- Informace o knihovně - historie i současnost 
- Služby - co vše knihovna nabízí 
- Akce - pořádané pro veřejnost, čtenáře - pozvánka na akci, po ukončení akci popsat a přidat 
fotografie 
- Odkazy - občas zkontrolovat, zda jsou stále aktuální 
- Aktuality - akce pořádané knihovnou, změna otvírací doby, změny v knihovně atd. 
- Odkaz na zřizovatele - naprosto nutný! 
- Výpůjční doba 
- Ceník - i v případě, že jsou veškeré služby a půjčování zdarma 
- Knihovní řád, popř. další směrnice (např. o nakládání s osobními údaji - pěkně zpracované 
naleznete např. na http://www.knihovna.cernilov.eu ) 
- + další témata dle vlastní činnosti knihovny, např. Fotogalerie, Místní osobnosti, Novinky, 
Rezervace knih, On-line katalog, Anketa pro čtenáře, Vzkazy, Dětské oddělení atd. 
 
      Obecné zásady p ři tvorb ě www stránek:  
- Webové stránky sdělují informace o knihovně jednoduchým a srozumitelným jazykem 
- Než zveřejníte informace na svých stránkách, přesvědčte se, zda jsou pravdivé a zda jejich 
zveřejněním neporušujete žádná autorská práva 
- Pozor na gramatické chyby!  
- Dlouhé texty rozčleňujte do menších celků či jednotlivých kapitol 
- Ovládání webu má být logické a zřejmé na první pohled 
- Nepoužívejte více než 2 druhy písma 
- Pohyblivé, měnící se a zářivé obrázky uchvátí jen dětské čtenáře. Používejte je tedy pouze v 
dětské sekci, a to s mírou 
- To, co hraje všemi barvami, nemusí být vždy to nejlepší. Dbejte na barevnou střídmost a pohodu 
- Pozor na barvu pozadí a barvu písma - musí být v dostatečném kontrastu  
- Pokud jsou vaše www stránky většího rozsahu, promyslete důsledně strukturu, návaznost a logiku 
poskytovaných informací 
- Nezapomeňte se na stránky dívat i pohledem běžného uživatele a dbejte na jejich estetickou 
vyváženost 
- A hlavně nezapomeňte dát světu o svých www stránkách vědět. Informujte své čtenáře, občany 
obce, svého zřizovatele, kolegy knihovníky i nás, metodiky pověřených knihoven. 
 
      Inspirace v našem regionu  
http://www.knihovna.cernilov.eu , http://knihovna.smirice.cz/ , http://knihovna.chlumecnc.cz , 
http://knihovna.novybydzov.cz/ , www.knihovna.obědovice.cz , 
http://www.knihovnapredmericenl.wz.cz , http://www.zizeleves.unas.cz , 
www.knihovnalibcany.wz.cz  
 
      Kde vytvo řit www stránky vaší knihovny podle jednoduchého náv odu pro b ěžného 
uživatele se základními vlastnostmi  
Na níže uvedených stránkách najdete konkrétní návody jak postupovat při registraci a tvorbě 
vlastních www stránek, ceníky i ukázky již fungujících internetových stránek. Záleží již jen na vašem 
vkusu, možnostech a požadavcích.  
- Šablona webu pro malou knihovnu na serveru Knihovny města Hradce Králové - 12.12.2009 byla 
spuštěna registrace nové verze. Veškeré informace i ceník na http://webknihovny.cz/ (pro knihovny 
okresu Hradec Králové zdarma; další informace v následujícím článku Kateřiny Hubertové). 
- Další prostor pro vytvoření pouze knihovnických stránek - www.naseknihovna.cz - ukázka 
http://www.naseknihovna.cz/petrovice - první 3 měsíce zdarma, dále 100,- Kč/měsíc 
- Tvorba www knihovnických stránek zdarma na http://www.biblioset.cz/?menu=6  
- Dále můžete tvořit své www stránky na hostingových portálech např. http://www.volny.cz , 
http://www.webzdarma.cz , http://www.websnadno.cz , http://www.estranky.cz , http://www.ic.cz  
 
      Zapojte se i vy do nekonečného příběhu tvorby webových stránek vaší knihovny a dejte 



virtuálnímu světu vědět o její existenci. 
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