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Webík           
Dobroslava Strnková           

 
     Webík je pravideln� vyhlašován v rámci projektu B�ezen - m�síc internetu (BMI) Klubem 
d�tských knihoven SKIP a Sdružením BMI. Nov� je Webík i nomina�ní sout�ží na konferenci 
Junior Internet. V letošním roce prob�hl již 3. ro�ník této internetové sout�že o nejhez�í 
webovou stránku d�tských odd�lení knihoven.  
 
      Sout�ž je ur�ena všem d�tem do 15 let, které umí pracovat s po�íta�em, mají velkou 
fantazii a cht�jí knihovnicím ukázat, jak by m�ly vypadat webové stránky jejich knihovny. 
Mohou se jí zú�astnit jednotlivci i kolektivy d�tí, které vytvo�í webovou stránku nebo stránky 
d�tského odd�lení. Mohou použít jakoukoliv grafiku, zvuky, obrázky atd., podmínkou je, že 
tvo�í samy a knihovnice jim pouze na vyžádání dodávají podklady z �innosti knihovny. 
Disketu se svou prací odevzdají d�ti b�hem ledna ve své knihovn�. Dostane-li knihovna více 
prací, utvo�í si svou vlastní porotu a vybere 3 práce, které z vlastních prost�edk� odm�ní. 
Vít�znou práci pošle do 10. února na adresu mailto:webik@centrum.cz. Sout�žní práce 
budou vystaveny na http://www.webpark.cz/webikskip nebo http://webikskip.webpark.cz a 
posoudí je porota. Tu tvo�í dosp�lí i d�tští internetoví odborníci ze všech kout� republiky. 
Porota vybere 3 nejlepší práce a odm�ní je hodnotnými cenami. Ty již nezískávají d�ti, ale 
knihovny, které práce p�ihlásily. D�ti tak pomohou svému d�tskému odd�lení, nicmén� 
osobní odm�ny si odvezou taky.  
 
      Naše M�stská knihovna v Novém Bydžov� se op�tovn� do této sout�že zapojila. Po 
úsp�šné ú�asti Martina Š�ávy v minulých ro�nících jsme v letošním roce vybrali sout�žní 
práci Tomáše Novotného ze Základní školy Karla IV.  
 
      Celostátní porotu tvo�ili odborníci živící se tvorbou internetových stránek, pracovníci 
reklamní agentury, studenti a knihovnice. Hodnotil se vzhled stránek, kvalita, grafika a 
rychlost na�tení. Naše knihovna se umístila na pátém míst� za Ž�árem nad Sázavou, 
Jablonným v Podješt�dí, Milevskem a Uherským Hradišt�m. 
 
      Vít�zové se zú�astnili konference Junior Internet v Klubu Lávka v Praze, kde byli ocen�ni 
stejn� tak jako jejich knihovny. 
 
      Pr�b�h konference Junior Internet slovy Tomáše Novotného 
 
      Dne 20.3.2004 jsem se zú�astnil konference Junior Internet. Konala se v Praze na 
Novotného lávce. Podle programu se m�l zú�astnit i ministr informatiky Vladimír Mlyná� s 
primátorem hl. m�sta Prahy Pavlem Bémem. Bohužel se však nezú�astnili a p�ivítali nás 



pouze z projek�ního plátna. Akce probíhala v rámci kampan� B�ezen - m�síc internetu 
(http://www.brezen.cz ), organizátory byli redakto�i d�tského internetového �asopisu 
eZaviná� (http://www.ezavinac.cz ) ve spolupráci se Sdružením BMI. Pro pátý ro�ník byly 
vyhlášeny �ty�i nomina�ní sout�že. JuniorText p�edstavuje sout�ž o nejlepší slohovou práci 
na téma internetu a je pro d�ti do 14 let. JuniorWeb je sout�ž, do které se mohly d�ti p�ihlásit 
se svými webovými stránkami. Webík se jmenuje sout�ž o nejlepší webové stránky d�tských 
odd�lení knihoven. JuniorProject je sout�ž pro tv�rce rozsáhlejších stránek a internetových 
projekt�. 
 
      Pro zajímavost p�idávám adresy n�kterých stránek a projekt�, které se mi líbily: 
http://www.freegame.cz , http://www.superhosting.cz , http://a-mobiles.wz.cz , 
http://funmobil.zde.cz , http://www.bannery.cz , http://exdesign.cz , http://trida.imisto.cz , 
http://kreta.webyard.cz . 
 
      Moji prezentaci, která byla p�ihlášena do sout�že Webík, si m�žete prohlédnout na 
adrese http://knihovnanb.wz.cz/ . 
 
      Tomáš Novotný http://novotnytom.wz.cz/  
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