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Weby pro knihovny ve Zlínském kraji 

Jana Tomancová

Má smysl, aby pověřené knihovny vytvářely speciální webové stránky pro knihovny, když je většina informací na webu Národní 

knihovny ČR a aktuality se knihovníci dozvědí z elektronických diskusních konferencí, z facebooku SKIPu a dalších oborových 

stránek? Není to zbytečná práce? Vzdělávací akce pro knihovny by měly přece být v celostátním přehledu akcí na stránkách SKIPu?

Na příkladu webů pro veřejné knihovny Zlínského kraje bych se chtěla nad užitečností podsekcí webů krajských a pověřených 

knihoven zamyslet v následujícím textu.

Již v minulé koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na léta 2014–2017[1] se krajská a pověřené knihovny 

Zlínského kraje zavázaly více využívat možností elektronické komunikace ke vzdělávacím a informačním účelům a rozvíjet své sekce 

webů pro knihovny. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně soustředila elektronickou komunikaci s knihovnami svého kraje na 

webu do sekce Pro knihovny (https://www.kfbz.cz/aktuality-pro-knihovny). Dvě podsekce s dynamickým, chronologicky řazeným 

obsahem, které zobrazují i historii zpráv, jsou pravidelně aktualizovány a knihovny je mohou dostávat jako RSS kanál. Jsou to 

Aktuality pro knihovny a Vzdělávací a odborné akce, z toho část Vzdělávací a odborné akce je pravděpodobně nejvíce využívaná 

a knihovníci zde mohou nalézt i prezentace ze seminářů a školení a odkazy na další možnosti vzdělávání.

Krajská knihovna má v rámci regionálních funkcí knihoven na starost i 86 knihoven bývalého okresu Zlín, proto jsou na webu 

informace okresní metodiky. Regionální adresář knihoven odkazuje do centrálního portálu knihoven na Knihovny.cz. Pravidelně 

je na webu zveřejňováno plnění standardu pro dobrou knihovnu. Sídlí zde i Klub dětských knihoven Zlínského kraje a 

podsekce Ocenění knihoven s přehledem nositelů titulu Knihovna a Knihovník Zlínského kraje i úspěchů v celostátních soutěžích. 

Region Zlínského kraje je diskusní skupina (mailing list) určená k vzájemnému informování především o regionální ediční činnosti 

ve Zlínském kraji a přírůstcích regionální literatury ve fondech paměťových institucí kraje. Tato skupina byla založena už v roce 2004 

a nyní má 56 členů. Na webu krajské knihovny je i podsekce s odkazy na jiné knihovnické weby či ceníky knihařské dílny.

V současné koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na léta 2018–2022[2] je jedním s cílů pravidelná 

medializace nejlepších knihoven a knihovníků, oceňování knihoven a obcí na seminářích, prezentace příkladů dobré praxe, což je 

další úkol, ke kterému lze s úspěchem využívat weby pro knihovníky.

Sekce Pro knihovny na webech pověřených a krajských knihoven svůj praktický význam bezesporu mají. Odkazování na centrální 

zdroje by mělo být důsledně dodržováno – adresáře, přehledy právních předpisů, normy a další. Stránky krajské knihovny by měly 

sloužit ke sjednocení přístupu k řešení odborných problémů v rámci kraje a regionu, měly by zahrnovat koncepci regionálních funkcí 

a krajské metodické pokyny a zásady. Každá pověřená knihovna má jiné problémy a může zveřejňovat informace užitečné pro 

knihovny a jejich provozovatele se vztahem ke konkrétnímu regionu. Je také užitečné, že se pověřené knihovny a jejich metodičky 

vzájemně inspirují a možná své weby pro knihovny po uveřejnění článku zase vylepší.

Moc dobře si uvědomuji, že možnosti webů pro knihovny jsou velmi široké, a již nyní, při psaní tohoto článku, mě napadá mnoho 

nápadů a inspirací na jejich vylepšení. Někdy je ovšem méně více a mnohdy je i pro knihovníky, zvláště z obecních knihoven, těžké 

se vyznat v záplavě legislativy, pokynů, zpráv a e-mailů. Snad jim weby pro knihovny nejen ve Zlínském kraji v orientaci ve „světě 

knihoven“ pomohou.

Zajímavosti pro knihovny na metodických webech Zlínského kraje

Blog Střípky z knihoven kraje na webu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně je průběžně doplňován metodičkami hlavně o 

zajímavé akce a počiny knihoven. Ve Střípcích je možné jednoduše zveřejnit informace i fotografie z akcí. Bohužel se ne vždy daří 

krajské nebo okresní metodičce průběžně doplňovat příspěvky do Střípků tak, jak by si přály. Také proto je dobré, že aktuality o 

knihovnách jsou zveřejňovány přímo na stránkách, popřípadě sociálních sítích pověřených knihoven Zlínského kraje. Knihovníci kraje 

naleznou praktické informace rovněž v jiných částech webu krajské knihovny, např. v sekci Odkazy.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti má na svém webu Pro knihovny (https://www.knihovnabbb.cz/pro-

knihovny) také Střípky (z jejich regionu). Odkaz směřuje na uzavřenou facebookovou skupinu Knihovny regionu Uherské Hradiště, 

která funguje již čtyři roky. Zajímavá podsekce je Knihovny v číslech, kde si mohou knihovny jednoduše najít a vzájemně porovnat 

hlavní statistické ukazatele. V hradišťské sekci Pro knihovny naleznete také aktuality, zápisy z porad (jsou k dispozici jen knihovnám 

regionu), informace o vzdělávání, plán revizí až do roku 2022 a další zajímavé příspěvky.

Knihovna Kroměřížska má na svém webu Služby → Pro knihovny (https://www.knihkm.cz/sluzby/regionalni-oddeleni.html) kromě 

přehledu všech knihoven také podsekci Informace pro zřizovatele a knihovníky. V ní je shrnuta nejdůležitější legislativa, grantové 



možnosti, metodické pokyny, dokumenty k evidenci a revizi knihovních fondů i další důležité informace. Zajímavá a pro knihovny 

užitečná je nabídka rozšiřujících tematických souborů knih, které knihovníci naleznou v podsekci Výměnný fond.

Praktické informace poskytuje i sekce webu Pro knihovny na webových stránkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 

(https://www.mvk.cz/pro-knihovny/). Kromě aktualit, kontaktů, vzdělávání, výběru z legislativy a dokumentů ke stažení se mohou 

knihovníci podívat na Fotogalerii a Tipy pro knihovny, což je průběžně doplňovaná podsekce, kde lze nalézt odkazy na důležité 

zdroje, např. Zlatý fond české a světové literatury.

Kontakt na autorku: tomancova@kfbz.cz 

[1] https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf

[2] https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/koncepce_rf_knihoven_2018-2022.pdf
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