
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 19. 9. 2019

Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 3

Sekce: Webové stránky knihoven

Název článku: Weby pro knihovníky jako nástroj regionálních služeb

Autor: Eva Semrádová

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190310

Weby pro knihovníky jako nástroj regionálních služeb

Eva Semrádová

Metodiku k webovým stránkám malých knihoven[1] vydanou na konci loňského roku společně se zpravodajem U nás doplňujeme ve 

volné příloze tohoto čísla o komentář k aktualizacím a revizím webů.

Ve třetím pokračování rubriky Webové stránky knihoven jsme se zaměřili na weby, které spadají do systému regionálních funkcí a 

spojují knihovníky a jejich nejbližší metodická pracoviště. Metodické weby začaly vznikat přibližně před dvaceti lety a jsou podle 

standardu regionálních funkcí[2] povinnou součástí nabídky krajských a pověřených knihoven. Základní obsahová struktura (aktuality, 

legislativní dokumenty, adresáře knihoven, odkazy na jiné knihovnické weby, vstup do regionálního elektronického katalogu) byla 

navržena v roce 2007[3] a v současnosti je již ustálená. Různorodost se objevuje v názvech těchto webů (Knihovnám, Pro knihovny, 

Knihovníkům, Region), a pak hlavně v nápadech, co ještě navíc na takovém webu uveřejňovat. Jsou to nejen důkazy o specifice 

regionů a kreativitě metodiků, ale také studnice informací, které mohou inspirovat kolegy i ze vzdálenějších krajů. Knihovnice ze 

Zlínského kraje a metodičky z pověřených knihoven Královéhradeckého kraje napsaly o úspěšných nápadech ze svých webů a 

facebooku, ale také dosti shodně připomněly, že tyto nástroje jsou jen prostředkem komunikace, a osobní setkání nemají sílu 

nahradit.
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