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Mozaika pro každého aneb Sekce webu Knihovny města Hradce Králové pro 
knihovny

Kateřina Hubertová

Jednou z aktivit, které v rámci regionálních funkcí vykonávají velké knihovny směrem ke knihovnám malým a menším, je budování 

samostatného oddílu ve své webové prezentaci, který je věnován právě těmto knihovnám. Knihovna města Hradce Králové, 

pověřená výkonem regionálních funkcí na území okresu Hradec Králové, má tento oddíl nazvaný Pro knihovníky a lze ho nalézt na 

https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky#right.

Kromě nabídek akcí a aktualit ze světa knihovnictví je zde přehledně naservírován seznam služeb, které malé knihovny mohou 

využít. Na stránkách jsou pro potřeby knihoven i jejich zřizovatelů uvedeny odkazy na všechny legislativní a metodické dokumenty

potřebné ke správnému chodu knihoven, v první linii jmenujme knihovní zákon a předpisy s ním spojené. Ke stažení je i spousta 

materiálů z různých oblastí, které se činnosti knihoven týkají: namátkou zmiňme třeba podrobný průvodce GDPR v knihovnách, ale i 

literární témata – Člověk Čapek a podobně. K dispozici je webový katalog střediskové knihovny KMHK,[1] jejíž výměnné soubory 

jsou určeny k cirkulaci po knihovnách. Důležitou částí je určitě i adresář knihoven. Lze použít přímo adresář na webu Knihovny 

města Hradce Králové, Centrální adresář knihoven[2] nebo Adresář knihoven na portálu Knihovny.cz. 

Tyto či podobné služby nabízejí svým knihovnám vesměs všechny pověřené knihovny v republice. Knihovna města Hradce Králové 

má však pro knihovny i cosi navíc. Tím navíc je několik projektů, které vzešly přímo z této knihovny. Čtenářská hra Lovci perel je 

projekt, který lze realizovat v knihovnách všech velikostí. Motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je 

však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti. Autorkou hry je knihovnice Bc. Alice Hrbková z Knihovny města Hradce 

Králové. Nápad pochází z roku 2010, a protože se osvědčil, byl nabídnut k využití ostatním knihovnám. V tuto chvíli má projekt vlastní 

webové stránky https://www.lovciperel.cz; ke konci června 2019 hrálo 198 knihoven a 67 škol s 2 620 dětmi/hráči/lovci perel a 

v databázi bylo 2 797 knih/perlorodek.

Dalším významným projektem je šablona webu pro malé knihovny, za kterou Knihovna města Hradce Králové obdržela ocenění 

v soutěži Knihovna roku 2007 v kategorii informační počin. Knihovníci mají díky této službě možnost získat rychle a jednoduše 

šablonu webu,[3] kterou bez velkých počítačových znalostí mohou sami podle libosti editovat. Od začátku projektu uplynulo již hodně 

času a šablona rozhodně nevypadá jako v roce 2006, kdy ji „na zakázku“ pro knihovnu jako svou závěrečnou práci vytvořil student 

Univerzity Hradec Králové. V současné době je šablona webu pro malé knihovny dostupná z https://webknihovny.cz/ a je lehce 

zpoplatněná. Každý zájemce okamžitě po registraci může začít pracovat na vlastní webové stránce knihovny. Na výběr má z několika 

vzhledů, web je přehledný a responzivní[4]. V šabloně je možné vytváření kvízů, obsahuje statistiku přístupů a zahrnuje i možnost 

zpracování jednoduchého seznamu knihovního fondu, ve kterém lze vyhledávat a který je možné vystavit na webu jako katalog. 

Šablonu webu pro malé knihovny v současné době používá přes 720 knihoven z celé republiky. Ukazuje se, že cesta malých 

knihoven k vlastní webové prezentaci je leckde stále poměrně komplikovaná, a proto je i nyní projekt šablony webu malých knihoven 

živý a využívaný, což v době jeho vzniku nikdo nepředpokládal.

Toto vše lze najít v oddíle Pro knihovníky na webu Knihovny města Hradce Králové. Tato sekce by měla být rádcem pro malé 

knihovny. Místem, kde by nalezly první odpovědi na jakékoliv otázky, které se mohou vyskytnout v chodu malých knihoven. A pokud 

zde své odpovědi knihovny nenaleznou, mají kontakty, kde se mohou optat podrobněji.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

[1] https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/katalog-strediskove-knihovny

[2] Vyhledávat v Centrálním adresáři knihoven můžete na https://aleph.nkp.cz/F/?

request=&local_base=ADR&func=find-b&find_code=WKA.

[3] Podrobněji o šabloně viz například článek Hradecká šablona webu pro malé knihovny z publikace Webové stránky malých 

knihoven, dostupné na https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf.

[4] Tzn. přizpůsobuje se zařízení, na kterém je zobrazován – např. chytré mobily či tablety.
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