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Tvorba webu v hořické knihovně

Stanislava Najmanová

Ve ztichlé knihovně je slyšet tikot hodin a já usedám ke svému počítači, abych se s čtenáři časopisu U nás podělila o své poznatky a 

zkušenosti při vytváření webových stránek a prezentace naší knihovny na facebooku. Je začátek měsíce dubna. Právě v tomto 

období si obvykle většina z nás může spokojeně oddychnout po zdařilé Noci s Andersenem a dalším množstvím akcí, které pečlivě 

připravujeme pro své návštěvníky v rámci kampaně Březen ‒ měsíc čtenářů. I my jsme s nadšením plánovaly setkání se 

spisovatelkou Milenou Štráfeldovou, s dětmi se těšily na zakončení soutěže Labyrint světa a ráj knih v cukrárně U Šilhavého Jima, 

pilně nacvičovaly nové Počteníčko a připravovaly program na „NsA“. Ze všech plánů se nám podařilo realizovat 2 přednášky. Nic víc. 

Naše knihovna byla z rozhodnutí bezpečnostní rady města uzavřena již od středy 11. března. Zaskočeny jsme byly nejen my, čtyři 

hořické knihovnice, ale také všech 1 350 našich registrovaných čtenářů, z nichž téměř pět set je registrováno v oddělení pro děti a 

mládež. O tom, co budeme v tomto čase dělat, jsme měly jasno od první chvíle. Zajistily jsme vše potřebné a již v pátek 13. března 

jsme zahájily revizi knihovního fondu v oddělení pro děti. Tu jsme vzápětí přerušily a téměř dva týdny se věnovaly šití tolik potřebných 

roušek.

Ke knihovnickým činnostem jsme se vrátily rády a s chutí. Jsou chvíle, kdy si více než jindy můžeme uvědomit různorodost naší 

práce i to, jak nás neustále nutí učit se novým dovednostem a získávat další zkušenosti. Třeba taková tvorba nového webu. To je 

určitě výzva! Naděje, že obchodnímu zástupci firmy sepíšete svoji představu a on ji spolu s grafiky a programátory realizuje přesně 

podle vašich představ, není, upřímně, příliš pravděpodobná. Připravte se spíše na spoustu hodin nad laděním zadání i 

připomínkováním dodané práce. Buďte vytrvalí a neustupujte snadno ze svých představ, přestože někdo říká, že to nejde. Což je 

těžké bitevní pole, ve kterém jsme my knihovníci v jasné nevýhodě.

Začnu pěkně popořádku. Pro nový web jsme se rozhodly v roce 2018. Na základě doporučení města jsme oslovily firmu, která nám 

nabídla individuální web za cenu v řádu několika desítek tisíc. Základním požadavkem byl přehledný, graficky přívětivý responzivní 

web s podstránkou dětského oddělení, do které bude zakomponován drak Librosaurus. Ten je součástí interiéru knihovny již od roku 

2000 a jeho grafická podoba vznikla v roce 2010 pro tehdejší webové stránky. V této chvíli jsme ještě považovaly za důležité zadat

tvorbu nového loga a vizuální identity, kterou tvoří mimo jiné nové barvy, fonty, piktogramy apod.  Vizuální identitu vytvořila 

grafička, která zároveň na základě našich představ navrhla i grafickou podobu webu, zcela k naší spokojenosti. Grafička ale nebyla z 

firmy, jež web vytvářela, a tak jsme hned v úvodu řešily rozdílnost našich představ a jejich realizovatelnost dodavatelem. V této 

situaci se ukázalo velkou výhodou, že moje dcera pracovala ve společnosti, která se zabývá tvorbou korporátních identit i řešením 

webových prezentací. Díky tomu jsme získaly možnost (bezplatně) konzultovat s odborníky, co možné je, a co není, kdy můžeme 

ustoupit, a kdy naopak máme neústupně trvat na svých požadavcích.  Tyto chvíle byly v komunikaci určitě nejsložitější, ale postupně 

jsme se dopracovaly k výsledku přijatelnému pro všechny. Na základě této zkušenosti už dobře víme, že na začátku je potřeba dobře 

rozmyslet strukturu webu; ta vychází z obsahu, který na webu chcete prezentovat. 

I když to možná zní složitě, určitě vám na to bude stačit pouze selský rozum. Je dobré se zamyslet, jaké informace budete chtít na 

vašem webu mít, a u každé stránky si říci, jestli ji doopravdy potřebujete a zda její obsah smysluplně zaplníte. Doopravdy potřebujete 

samostatnou stránku na historii knihovny, nebo na to bude stačit pouze odstavec ve stránce „O nás“? Doopravdy potřebujete sekci 

„Napsali o nás“? Stránky, u kterých si nerozmyslíme, jestli budou mít zajímavý text, fotky či videa, pak často končí poloprázdnou 

stránkou s jedním odstavcem, který neslouží nikomu. Zkuste si u každé sekce položit tři otázky: Proč tu stránku chcete na webu mít? 

Co za informace bude obsahovat a jakým obsahem (fotografie, videa, texty, grafické prvky) ji naplníte? Problémy může udělat i na 

první pohled jasná sekce „Aktuality“. Víte, jakou podobu budou vaše aktuality mít? Jedná se o krátký text, fotku

a např. odkaz? Budete doopravdy vždy tyto materiály mít? Když si toto navrhnete správně, bude pro vás radost přidávat na web nový 

obsah, a to je pro úspěch webu často klíčové.  Určitě je též dobré projít si starý web a uvědomit si, co nám na něm vyhovuje, i to, co 

chceme změnit, které texty převedeme a které nahradíme novými. Právě tato počáteční fáze je velmi důležitá. Není dobré ji podcenit 

a uspěchat. Rozhoduje o konečném výsledku.

Plnění webu textem bylo zcela v knihovnické režii. V této chvíli zafungovala spolupráce s firmou zcela bezproblémově a k naší plné 

spokojenosti. Zástupce firmy nás přijel seznámit s redakčním systémem a při následném plnění webu nám manažeři firmy byli online 

k dispozici. Vyžadovalo to dostatek času, píli a trpělivost, ale díky této činnosti jsme měly možnost pochopit, jak web funguje, a 

naučily se vše potřebné k jeho budoucí správě. Čas, který uplynul od počátku tvorby v březnu 2018 až po jeho spuštění koncem 

srpna téhož roku, nebyl úplně snadný, ale přinesl nám spoustu nových zkušeností a dovedností. Webová prezentace slouží nejen ke 

zveřejňování důležitých informací, propagaci pořádaných akcí a zpřístupnění online katalogu, vnímáme ji zároveň i jako jakési okno 



do knihovny. Díky webu k nám může nahlédnout i návštěvník, který fyzickou návštěvu z jakéhokoli důvodu absolvovat nemůže. Web 

je naší vizitkou ve virtuálním světě a práce s ním je nedílnou součástí prezentace naší činnosti. Proto nám jeho podoba nebyla 

lhostejná a vynaložené úsilí se nám v dobrém vrací pokaždé, když s ním pracujeme. Návštěvnost webu vzrostla z 9 900 návštěvníků 

v roce 2017 na 18 550 návštěvníků v roce 2019. I tato čísla tedy dokládají, že věnovat čas vytváření a aktualizaci webu má svůj 

význam a přínos. Velkou radost nám udělaly i jedničky v hodnocení webu od dětí v soutěži Kamarádka knihovna. Při práci

s dětmi využíváme web ke sdílení informací, takže například o nové soutěži se děti na webu dozvědí, ale kdo se chce zapojit, musí 

do knihovny přijít osobně.

Stejný přístup jako k webu máme i k facebookovému profilu. Informace na web i facebook bývají téměř totožné nebo pouze lehce 

upravené. Facebook nám umožňuje s návštěvníky rychle komunikovat a sdílet informace, pozvání, propagovat zajímavé akce i se 

propojovat s jinými organizacemi a skupinami. Facebookový profil má ve své správě kolegyně Hana Škvrnová, aktualizaci webu se 

ráda věnuji osobně.

Pozvánka k návštěvě elektronických prezentací Městské knihovny Hořice

Web dětského oddělení draka Librosaura:

https://knihovna.horice.org/aktualne-pro-deti/ds-901/p1=952

Kontakt na autorku: najmanova@knihovna.horice.org
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