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Tvorba webových stránek v
místních knihovnách na
Jičínsku
Lenka Knapová
Zviditelnit se a přilákat do knihoven nové návštěvníky je potřeba i v těch nejmenších knihovnách.
V praxi se ukazuje, že již nestačí jen tisknout plakátky a informační letáky a vyvěšovat je na
nástěnky a obecní vývěsky či je vkládat lidem přímo do schránek. Tato činnost už nepřináší takové
výsledky jako dřív. Lidé totiž dnes tráví čas spíše "surfováním" po internetu než čtením vývěsek a
stále častěji si hledají informace výhradně na "síti", kde se mohou dozvědět někdy ke svému
překvapení i o tom, že v jejich obci je fungující knihovna.
Prezentace knihovny na internetu proto v dnešní době představuje nespornou výhodu. Na tuto
skutečnost se snažíme knihovníky místních knihoven našeho jičínského regionu upozorňovat. Daří
se nám to s většími či menšími úspěchy. Někteří knihovníci sami projeví zájem o založení
webových stránek své knihovny. Jiní se nechají přesvědčit. Někteří však nevidí potřebu
zviditelňovat knihovnu tímto způsobem nebo mají obavy z velké náročnosti této formy prezentace.
Abychom předešli těmto obavám, používáme k tvorbě webových stránek našich knihoven
šablonu webu Knihovny města Hradce Králové. Nejenže se v ní dobře pracuje, ale je těmto malých
knihovnám dostupná, neboť její používání je úplně zdarma nebo za menší poplatek.
Svoje vlastní webové stránky tak začaly mít i naše místní knihovny. Jednou z prvních knihoven
našeho regionu, která si založila vlastní webové stránky, byla Místní knihovna v Markvarticích - dne
24. 1. 2007. Uživatelé knihovny si velice rychle zvykli navštěvovat tyto stránky a hledat zde
potřebné informace a novinky, které knihovnice pravidelně na stránkách vystavuje.
Po tomto počátečním úspěchu se začaly zřizovat webové stránky i dalším místním knihovnám.
V roce 2008 se založilo 11 webových stránek našich místních knihoven. Knihovníci byli proškoleni
ve vedení webových stránek, vložili si do nich své základní údaje o knihovně a naučili se ovládat
všechny funkce šablony.
Jedním z požadavků grantu VISK 3, o který naše knihovny žádaly, bylo mít funkční webové
stránky knihovny. V loňském roce jsme proto evidovali další žádosti o založení vlastních webových
stránek knihoven a počet knihoven s vlastními stránkami tak stoupl o dalších 20. V této době,
bohužel, nebylo možno zakládat další šablony webu, neboť v Hradci se připravoval nový server.
Hledali jsme tedy jiné možnosti a založili jsme webové stránky na jiných serverech, které jsou
zdarma k užívání na internetu, ale tyto se neukázaly jako dostatečně vhodné pro knihovnické weby.
Po zavedení nové šablony na serveru webknihovny.cz jsme proto všechny tyto knihovny převedli na
tyto nové stránky. S novou šablonou jsme se seznámili ihned po jejím zavedení a byli jsme mile
překvapeni, neboť práce v ní je jednoduchá a jasná, ocenili jsme i nové funkce a vzhled, celkově je
to pro naše knihovníky velké ulehčení práce a možnost kreativity, které se u této činnosti meze
nekladou.
V současné době máme tedy celkem 38 místních knihoven s vlastními webovými stránkami. Při

práci na tvorbě stránek klademe důraz hlavně na aktuálnost údajů. Všichni knihovníci, kteří mají
jakékoliv změny ve svých knihovnách, vědí, že je potřeba informovat o nich také na webových
stránkách knihovny. Pokud je nějaká zajímavá akce, o které si myslíme, že by měla být vystavená
na stránkách, dáváme o ní vědět i našim knihovníkům místních knihoven, kteří většinou reagují na
naše podněty kladně. Abychom jim ulehčili práci, posíláme jim na jejich mailovou adresu zprávu se
zajímavými nápady či odkazy a podrobným návodem k editaci stránek. Pěkným zvykem se také
stalo vystavovat na stránky seznam posledního souboru knih, který byl do knihovny dovezen.
Uživatelé tak mají možnost se ze svých domovů podívat, jaké knihy jsou v jejich knihovně právě k
dispozici. V neposlední řadě je také pro knihovnu dobré pochlubit se svojí činností a upozornit na
probíhající akce.
Vzhledem k tomu, že již máme 21 knihoven napojených do REKSu, mají čtenáři těchto
knihoven možnost přihlásit se do svých on-line čtenářských karet a dle potřeby si prolongovat
výpůjčky knih. Na tuto službu upozorňují knihovníci právě prostřednictvím svých webových stránek,
ze kterých je veden přímý odkaz na OPAC programu KpWin SQL, ve kterém naše knihovny pracují.
V následujících letech tak budou naše knihovny evidovat zvýšený počet prolongací a také zvýšený
počet vstupů do katalogu.
Celkově tedy hodnotíme tvorbu webových stránek našich místních knihoven velice kladně a je
vidět, že i samotní knihovníci mají vesměs kladný přístup k této práci. Do budoucna plánujeme
přesvědčit o důležitosti vlastních webových stránek knihovny i další knihovníky a v ideálním případě
založit stránky všem zbývajícím knihovnám našeho regionu.
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