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Nové webové stránky SKIP

Kateřina Hubertová

            Před rokem na valné hromadě se o nové webové stránce mluvilo. Byla známá i její webová adresa. Letos na valné 

hromadě, která se koná 1. března v Novém Městě nad Metují, ji konečně můžeme představit.

            Starý web dlouhodobě nesplňoval požadavky – nedal se rychle aktualizovat, vzhled jak „za krále Klacka“… nějaké 

modernější vychytávky? K smíchu! Náprava zrála dlouho. S volbami a novou sestavou RV se rozhoupala akce. Zadání loňský 

květen, pravda, rychlost závratná nebyla. Student se systém učil za pochodu. Leckdy se zdálo, že bude nutné zvolit jiné 

řešení. Zatímco já už měla sestavená pravidla pro uveřejňování zpráv pro budoucí administrátory webu… stále nebyl ten web, 

kde by se cokoliv uveřejňovalo... Podařilo se do připomínkovací fáze dostat až těsně před Vánocemi 2010, tj. půl roku po 

zadání. Přitom avizovaná doba spuštění byla 2-3 měsíce… Ale podotýkám, že komunikace s tvůrcem webu, jeho snaha, 

vstřícnost a ochota rozhodně není ke kritice. Po této stránce ho chválíme. Jen to prostě nešlo tak hladce a rychle, jak si 

především on dopředu myslel. V tuto chvíli tedy web je, je aktuální a funkční. Najdete ho na http://www.skip.knihovnahk.cz/ . I 

když ještě není zcela hotov, některé funkce jsou omezeny nebo je stále ladíme a nastavujeme, rozhodně už je čím se chlubit.

            Nová webová stránka by měla být především aktuálním zpravodajstvím o všem, co se děje nejen v našem regionálním 

SKIPu 08, ale i ve velkém republikovém SKIPu. Měli byste zde nalézt vždy konkrétní informace o akcích chystaných i 

proběhlých. Zároveň lze diskutovat nad vším, co se „skipákům“ bude zdát k diskusi vhodným tématem. Tím by nová stránka 

mohla suplovat i elektronickou konferenci regionálního SKIPu. Nemělo by se od této chvíle stát, že někdo nebude včas 

informován, že někdo zůstane mimo dění. Teď už to bude jen o vůli se zapojit.

            Již jsem se zmínila, že nové webové stránky má i celostátní SKIP. Na adrese: http://www.skipcr.cz/ se vám celá naše 

organizace představuje. Získáte zde podrobné informace o možnostech členství, jednotlivých regionech i o odborných sekcích. 

Nejdůležitějším oddílem jsou Akce a projekty, kde naleznete nejen kalendář knihovnických akcí, ale i všechny další akce a 

aktivity SKIP. Dále zde naleznete informace o propagaci četby a knihoven, o knihovnických cenách a soutěžích, projektech, 

zajímavých nabídkách a službách.

            Oba nové weby jsou tu pro vás. Dejte nám vědět, jak se vám líbí a co byste chtěli vylepšit. Ozvěte 

se ( hubertova@knihovnhk.cz ) a domluvíme se.
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