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Mohou mít obecní knihovny hezké
stránky na internetu?          

Aleš Brožek          

     Od roku 1998 sleduji na internetu stránky českých veřejných knihoven, hodnotím je a
výsledky publikuji v časopise Čtenář. Zjišťuji, že každoročně stoupá počet nejen městských
knihoven, ale i obecních, které využívají tuto síť sítí. Na konci roku 1998 jsem na internetu našel
stránky už 56 veřejných knihoven včetně průměrných stránek všenorské knihovny
(http://web.archive.org/web/19981205045626/www.easynet.cz/Vsenory/) . Ta byla jedinou
obecní knihovnou i na konci roku 1999, kdy k nabízení svých služeb využilo internet již 103
veřejných knihoven.
V prosinci 2000 se daly najít na internetu stránky 157 veřejných knihoven včetně sedmi
obecních, o rok později již 225 veřejných knihoven (mezi nimi i 19 obecních knihoven, přičemž
stránky obecní knihovny v Zubří
(http://web.archive.org/web/20021215001213/http://www.obec-zubri.cz/knihovna.htm) jsem
ohodnotil dokonce maximem 5 bodů. Tempo růstu stránek městských a obecních knihoven
pokračovalo i v r. 2002 (295 knihoven včetně 40 obecních), v r. 2003 (370 knihoven včetně 89
obecních) i loni (437 knihoven včetně 110 obecních). Na konci r. 2004 jsem navíc mohl přiřadit
maximum 5 bodů bez výčitek svědomí 15 obecním knihovnám, jejichž stránky měly mnohdy
lepší úroveň než stránky některých městských knihoven. 
Chce-li obecní knihovna vystavovat stránky na internetu, má několik možností. Může využít
nějaký freewebový server, na němž umístí své stránky. Nic za to neplatí, nemusí se ani starat o
údržbu serveru, ale je omezena místem (většinou je zdarma jen 10 MB). V současné době
obecní knihovny nejvíce využívají server fy Seznam (Dobrá Voda u Pacova, Dobřenice  aj.) a
server fy Tiscali (Humburky, Moravské Prusy aj.), méně pak server firmy Atlas (Choltice), Quick
(Vysoké Veselí ), Volný (Lidice) a Contactel (Církvice), protože 10 MB je pro knihovny s menší
nabídkou služeb zcela dostačující. 
Místem šetřit nemusejí ty knihovny, které mají vlastní webový server a vlastní doménu. Musí mít
však pracovníka, který se o webový server stará, takže toto řešení zvolily např. knihovny v
Bludově (http://knihovna.bludov.cz/index.htm), v Bystřici (http://knihovna.bystrice.cz/) a ve
Skřivanech  (http://www.knihovna.skrivany.cz/) . 
Ostatní knihovny proto raději využijí nabídky pověřené knihovny nebo svého zřizovatele
(obecního úřadu) a své stránky umístí na jejich serveru. Z pověřených knihoven tuto službu
nabízela na sklonku loňského roku jen Městská knihovna v Hradci Králové  (na jejím serveru se
najdou nepříliš kvalitní stránky obecní knihovny v Černilov ě) a knihovna v Mladé Boleslavi
(stránky MK v Bělé pod Bezdězem a v Kněžmostu). 
Nejčastější je však případ, kdy jsou stránky knihovny součástí stránek obecního úřadu a záleží
jen na dohodě knihovny s webmasterem, jak se uživatel na stránky knihovny dostane.
Nejideálnější je, když odkaz na knihovnu je zřetelně uveden na hlavní stránce obce. Toho docílili
knihovníci v Mostech u Jablunkova (http://www.mostyujablunkova.cz/default.htm) . Ve většině
případů je odkaz na knihovnu v nabídce Kultura (Štítná nad Vláří – Popov) či Kultura a školství
(Starý Hrozenkov) nebo Organizace (Urbanice ). Pokud se nemusí na jednotlivé nabídky klikat a
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odhadovat, kam asi webmaster knihovnu zařadil, je to dobré. Jako knihovník mám proto výtky ke
stránkám obce Okříšky (http://www.okrisky.cz/) , které sice loni zvítězily v soutěži Zlatý erb, ale
na stránky knihovny se zájemce dostane až přes nabídku Veřejné instituce a její podnabídku
Kultura. 
Když obecní knihovna vyřešila otázku, kam umístí své stránky, musí se dále zamyslet nad jejich
obsahem. Jeho bohatost a struktura závisí na množství akcí, které obecní knihovna organizuje,
a služeb, které nabízí. Některé obecní knihovny vystačí jen s uvedením adresy, otvírací doby,
seznamu odebíraných časopisů či nově získaných knih a pozvánky na nejbližší akci, jiné umožní
prohledávání katalogu knih, seznámení se s historií a výsledky knihovny za poslední léta a
prohlédnutí galerie fotografií z vydařených akcí. 
Na hlavní stránku se hodí fotografie exteriéru či interiéru budovy (jako na stránkách Dolního
Němčí (http://www.dolni-nemci.cz/dolnemci/kultura/knihovna.htm) , adresa a otvírací doba.
Obsah dalších stránek mohou vyjádřit názvy nabídek, jako jsou Aktuality (nebo Akce), Knihovní
řád a ceník, Služby, O knihovně (nebo Historie knihovny), Odkazy aj. 
Z mého pohledu by neměly na stránkách knihovny chybět údaje, jak se dostat do knihovny. A to
i v případě, že obec je malá a že má knihovnu na obecním úřadě. Proto oceňuji stránky knihovny
v Dobré za to, že do nabídky „Kde nás najdete“ (http://www.dobra.cz/knihovna/misto.htm)
umístily letecký snímek obce s vyznačením knihovny, i když by ručně kreslený plánek byl ještě
přehlednější. Knihovníci ze Štítné nad Vláří (http://www.stitna-popov.cz/index.php?menu=31) si
naproti tomu pomohli slovním popisem: „Vchází se k nám z pravé boční strany kulturního domu
(orientačními body jsou protější kostel a vpravo základní škola)“. 
Umožňuje-li knihovna přístup k internetu, hodí se umístit na stránkách řád používání internetu,
není-li zapracován do knihovního řádu. To učinil knihovník v Urbanicích
(http://www.urbanice.cz/knihovna/index.php?web=rad_netu) , který navíc vystavil i směrnici o
nakládání s osobními údaji a listinu o zaregistrování knihovny na Ministerstvu kultury ČR. 
Důležité je, aby se uživatel internetu mohl dozvědět, co si může v knihovně půjčit. Ne každá
obecní knihovna má na webu online katalog, takže některá aspoň pravidelně vystavuje novinky
za uplynulý měsíc (např. Dolní Lutyně (http://www.sweb.cz/dlutyne/knihovna/kap4.html) ).
Knihovna v Hnojníku (http://knihovna.hnojnik.cz/lanius/baze.htm) si koupila systém LANius, který
sám vygenerovává novinky, knihovna v Dolním Němčí (http://knihovna.dolni-nemci.cz/) má
systém Clavius s podobnou funkcí. Online katalogy vytvořené vlastním umem najdeme na
stránkách místní knihovny v Novém Veselí (http://knihovna.noveveseli.cz/fond/default.asp ) -
vyhledávat lze však pouze podle názvu - a ve Starém Hrozenkově
(http://www.staryhrozenkov.cz/knihovna/knihovna.asp?ID=10) (zde i podle autora a roku vydání).
Obě knihovny se však nespokojily jen s katalogem. Knihovna v Novém Veselí vystavuje navíc i
seznam odebíraných časopisů, zpestřený obrázky obálek. Knihovna ve Starém Hrozenkově má
nadto rubriku nazvanou „Četli jste už?“ s obálkami vybraných knih a stručných obsahů. 
Nejen na stránkách městských knihoven jsem našel řadu dobrých nápadů. I obecní knihovny
mne mnohdy svou invencí příjemně překvapily: lidická knihovna nabídkou „Naši psavci“ s
literárními příspěvky od místních občanů (http://www.volny.cz/knihovna.lidice/psavci.html) ,
knihovna v Moravských Prusech (http://home.tiscali.cz/knihomolna/obrazy.htm) svou bohatou
galerií členěnou na obrázkovou část (obrázky namalované dětmi), fotografickou část (záběry z
akcí) a literární část, knihovna ve Stříbrné (http://www.stribrna.cz/knihovna.htm) citáty a
příslovími o knihách, knihovna v Dobré (http://www.dobra.cz/knihovna/prihlasit.htm) rubrikou s
praktickými radami nazvanou „Jak se přihlásit“. 
Na otázku, kterou jsem položil v názvu článku, mohu odpovědět kladně již dnes. Důkazem toho
jsou například stránky knihovny v Urbanicích  (http://www.urbanice.cz/knihovna/index.php) ,
které úspěšně testovaly svou kvalitu v roce 2002 v soutěži Biblioweb
(http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002BWeb.htm) . Mezi 39 knihovnami to
byla sice nejmenší knihovna, přesto se umístila na hezkém 22. místě. Stránky mnohých
obecních knihoven jsou sice na první pohled hezké, ale knihovníci je zapomínají aktualizovat.
Tak na stránkách knihovny v Moravských Prusech najdeme vedle několika vtipných pohyblivých
obrázků zastaralý seznam nových knih, protože je datován červnem 2003. Věřím, že pokud by
podobně jako knihovna v Hnojníku (http://knihovna.hnojnik.cz/) či Opatovicích nad Labem (
http://knihovna-opatovice-nad-labem.virt.cz ) vystavili na stránkách návštěvní knihu, brzy by je
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někdo na nutnost aktualizace upozornil. Blíží se totiž doba, kdy i obecní knihovny začnou více
využívat při tvorbě stránek redakční systémy, které umožňují přidávat komentáře, jednoduše se
vyjadřovat k tématům na stránkách a hlasovat (redakční systém phpRS zatím jen v omezené
míře využívá obecní knihovna v Bystřici). Ale o nich si povíme, až ta doba pro obecní knihovny
opravdu nastane.
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