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Dobříšská knihovna v akci ‒ online na webu, FB a instagramu

Romana Bodorová

Proč nový web?

Když jsme před více než rokem inovovali webové stránky, chtěli jsme našim čtenářům nabídnout web nejen přehledný a dobře 

aktualizovaný, ale k tomu ještě zábavný a inspirativní, vyzývající návštěvníka k rolování a prohlížení. Naše kamarádka Katka 

Försterová nám vytvořila originální web „na míru“ na základě poměrně levné šablony.

Hlavními změnami bylo zjednodušení menu a vložení podrobného měsíčního kalendáře akcí. Kalendář je aktivní – při prokliknutí 

konkrétního políčka se zobrazí podrobnosti akce. Textovou část stránek jsme výrazně prosvětlili množstvím atraktivních fotografií 

(téměř výhradně z archivu knihovny), čímž se stal web barevnějším

a přitažlivějším. Na webu je také odkaz na naše fotoalba na portálu Rajče, kam téměř denně doplňujeme desítky fotografií z 

proběhnuvších akcí knihovny. Na www.knihovnadobris.cz také najdete zprávy Klubu dětských knihoven SKIP. Náš web je nyní 

responzivní – je schopný se formátově přizpůsobit různým zařízením (monitor počítače, tablet, mobilní telefon, iPhone) a 

samozřejmou součástí webu je přístup k našemu online katalogu. Prokliknutím katalogu Carmen má čtenář možnost přístupu na své 

čtenářské konto, může si sám knihy objednat či rezervovat i prodloužit si výpůjčky.

A co děti?

Dalším krokem bylo spuštění dětských webových stránek, na kterých děti mohly najít ty skutečně nejdůležitější a jednoduše 

formulované informace, doplněné odpovídající grafikou, animacemi a nabídkou speciálních aktivit pro děti. Ačkoli se nám dětský web 

zdál moc pěkný, během zkušebního provozu se ukázalo, že pro dnešní děti toto médium zřejmě již není atraktivní – z těchto (a také 

finančních) důvodů jsme se rozhodli jeho provoz ukončit

a ušetřené prostředky raději investovat do věcí, které jsou pro naše čtenáře atraktivnější.

Výhoda v corona-časech – knihovna online

Náš nový web se setkal s velmi příznivým přijetím u našich čtenářů, ba i z řad další veřejnosti. Jsme moc rádi, že se mu podařilo 

návštěvníky upoutat, zvlášť když se nyní mnoho našich aktivit přesouvá právě do online prostoru. Současná situace nás pobídla k 

vytvoření zcela nové nabídky náhradních programů knihovny, které všechny souvisejí právě s naším webem, facebookem a 

instagramem.

Velmi brzy po vyhlášení karanténních opatření jsme vytvořili náhradní služby knihovny. Podařilo se nám navýšit limit výpůjček e-knih 

zdarma, což našim čtenářům udělalo velkou radost. Kromě adresné rozvážky knih po Dobříši dvakrát týdně se snažíme také pomoci 

rodičům, zatíženým množstvím nových povinností: například náš program Čtěte

s námi Jackovi je určen prvňáčkům a druháčkům, kteří si mohou dvakrát týdně procvičovat čtení přímo při sledování videa. Daniela 

Krolupperová nám laskavě k tomuto účelu poskytla svou knihu O modrém světle. Pro menší děti natáčíme také dvakrát týdně čtené 

pohádky „na dobrou noc“ ‒ ukázalo se ale, že si je překvapivě oblíbili i lidé střední (!) generace, kteří mají děti již odrostlé. Těm úplně 

nejmenším (a jejich rodičům) jsme slíbili alespoň jednou měsíčně vysílat Knihomrně – bereme to ovšem skutečně pouze jako 

prozatímní náhradu našeho živého interaktivního programu, ve kterém máme přihlášeno přes sto dětí. No a podobně nám nezbylo 

než „vhodit do sítě“ naše oblíbené Výtvarné dílny s Jíťou – a moc nás potěšilo, že nám naši čtenáři poslali zpět fotografie výrobků, 

které si s pomocí našeho videa vytvořili.

Přátelé knihovny

Pokud jde o propagaci nových aktivit, prvotní informace o uzavírce knihovny

a náhradních programech jsme rozeslali všem čtenářům – nadále se nám však stal významným nástrojem newsletter, který v této 



situaci posíláme cca dvakrát týdně členům našeho programu Přátelé knihovny (členy je přibližně polovina našich čtenářů). A z mnoha 

milých odpovědí vidíme, že naše knihovna má spoustu opravdu dobrých přátel, vstřícných, tolerantních k nějaké té občasné chybě, a 

hlavně aktivně využívajících našich služeb. Co víc si přát?

Pozvánka k online návštěvě Městské knihovny Dobříš

Pohádková videa na facebooku: https://www.facebook.com/knihovnadobris/?fref=ts

Web knihovny: https://www.knihovnadobris.cz/

 Kontakt na autorku: knihovna.dobris@seznam.cz

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


