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Reakce na BMI: „…web sem, 
web tam…“           

Kateřina Hubertová, Stanislava 
Čejková           
 

     Knihovny na netu bylo téma minulého čísla zpravodaje. Tam jste se také dozvěděli o 
soutěži knihoven hradeckého regionu „…web sem, web tam…“ a zároveň jste dostali slib, 
že o výsledcích se ještě dočtete. A to můžete právě tady a teď. 
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: profesionalizované a neprofesionalizované 
knihovny. Profesionalizované knihovny mají samozřejmě oproti neprofesionalizovaným 
knihovnám na netu náskok a i jejich zázemí je k této činnosti příznivější. Kritéria 
hodnocení byla v podstatě zachována jako v materiálu z roku 2004, kde jsme se již 
tematikou zabývali (viz článek „BMI v našem regionu a průzkum webových stránek 
knihoven na Hradecku“ v č.1/2005). Nově jsme zařadili technickou stránku, kterou bodově 
hodnotil pan Michal Pázler z oddělení informatiky Magistrátu města Hradec Králové. 
Obsahovou stránku webů a jejich uživatelskou příjemnost hodnotila ve spolupráci s 
metodickým oddělením Knihovny města Hradce Králové paní Eva Semrádová ze Studijní 
a vědecké knihovny Hradec Králové. Na vítězných webech se porota shodla bez 
problémů.  
Tak jak to tedy probíhalo. Možná bych ale měla začít od Adama… Jak to celé začalo… 
“Naše“ knihovny sledujeme na internetu už třetím rokem. Z našeho průzkumu vyplynulo, 
že leckde není co sledovat. Situace je taková, že některé obecní weby zmiňují existenci 
knihovny v obci, někde informují i aktuálně. Ale většinou obce existenci knihovny tají. 
Třeba proto, že zřizovatel má pocit, že se není čím chlubit. Nejčastější varianta je ale 
prosté zjištění, že to zřizovatele ani nenapadlo!  
Tady jsme vycítili svou příležitost. Pokusme se vyvolat jistý tlak, upozorněme obecní úřad 
na existenci knihovny v obci, rozpoutejme diskusi úřadu s knihovníkem o možnosti dostat 
knihovnu na web. První šetření o situaci knihoven na webu jsme provedli v roce 2003. 
Snažili jsme se zaznamenat jakoukoliv zmínku o existenci knihovny. Tím jakoukoliv je 
myšlen výskyt jednoho jediného slova – slova KNIHOVNA. Před třemi lety pro internet 
existovalo v této podobě 27 knihoven.  
Letos je to 32 knihoven a z nich se pouze u 12 dá mluvit o zmínce podstatnější nebo 
přímo o vlastním odkazu knihovny. Pokud je knihoven celkem 89, pak to není potěšující 
výsledek. Proto naše soutěž. Pochválit ty, kteří se už na net dostali, a přesvědčit ty 
ostatní, že by bylo vhodné s tím NĚCO udělat. Dali jsme si za cíl pochválit i tu sebemenší 
aktivitu v tomto směru. Nikomu jsme ty „jeho“ stránky nehanili, vyzdvihovali jsme jen 
klady, nedostatky byly velkoryse přehlíženy. Rozhodli jsme se chválit, chválit, chválit… 
Pokud už něco existuje, vylepšovat se může stále. V horší situaci jsou ti, kteří budou 
začínat od nuly.  
Webové stránky profesionalizovaných knihoven a všech 12 existujících webových stránek 
malých obecních knihoven si porota prohlédla především podle obsahových hledisek a 
částečně i po technické stránce. Technický porotce došel k závěru, že po technické 
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stránce stejný počet bodů může znamenat diametrálně různou úroveň provedení stránek. 
V přístupnosti v různých prohlížečích jsou si weby profesionalizovaných i 
neprofesionalizovaných knihoven zcela rovny. Po obsahové stránce byly weby podstatně 
rozmanitější.  
Nejprve stručně weby profesionalizovaných knihoven. Tuto kategorii jsme se nakonec 
rozhodli rozdělit do dvou – podle počtu obyvatel, a to do 5 000 a nad 5 000 obyvatel. V 
kategorii malých profesionalizovaných knihoven porota vyhodnotila na 1. místě Městskou 
knihovnu ve Smiřicích - http://www.knihovna.smirice.cz. V kategorii větších se na vrcholu 
umístila Městská knihovna Nový Bydžov - http://www.novybydzov.cz/knihovna. Weby 
profesionalizovaných knihoven sledujeme přísněji a máme na ně větší nároky. Tyto 
knihovny splňují to, co jsme od nich očekávali, a mají i něco navíc. Smiřický web má 
knižní novinky pro různé kategorie čtenářů i citáty na měsíc. Rovněž měsíčně pořádá 
soutěže pro mládež a vítěze na webu zveřejňuje. Novobydžovská knihovna zase web 
nabízí ve vícejazyčné verzi, má bohatý fotoarchiv, nabízí službu „Ptejte se knihovny“ a 
podrobně se dozvíte i o činnosti Klubu rodičů a dětí, který při knihovně působí.  
V kategorii neprofesionalizovaných knihoven se na prvním místě umístily weby dva: 
Urbanice http://www.urbanice.cz/knihovna/index.php a Skřivany 
http://www.knihovna.skrivany.cz.  
Urbanická knihovna má jednu z nejdelších webových existencí v republice. Možná i proto, 
že prostorové možnosti knihovny jsou velmi omezené a virtuální překážky se daly 
odstraňovat poněkud lehčeji než ty skutečné – rozměrové. Web obce Urbanice (jehož 
součástí prezentace knihovny je) se již mnohokrát výborně umístil v republikových 
soutěžích. (Naposledy získal 2. místo v krajském kole Zlatého erbu 2005.) Urbanická 
knihovna poskytuje kromě klasické nabídky i aktuální statistické výsledky z roku 2004 a 
online katalog s možností rezervace dokumentů. Web Obecní knihovny ve Skřivanech 
zase uchvátí každého návštěvníka svou specialitou – vlastním časopisem, který na webu 
nabízí v elektronické podobě. Časopis vychází 4x ročně a nese název Hromotluk (viz 
článek „Výstavy, Hromotluk a knihovna ve Skřivanech“ v čísle 1/2004).  
Pro všechny naše „velké i malé“ knihovníky jsme uspořádali 12. dubna 2005 setkání 
knihovníků, na kterém jsme přítomné seznámili s průběhem a výsledky soutěže. Vítězné 
knihovny obdržely věcné ceny a diplomy.  
A co dál? Tuhle květinku musíte stále opečovávat, aby nezanikla na neaktuálnost a 
nezájem. Práce na webech nikdy nekončí… 
A co my? Nakousli jsme téma, které si nelze lehce odškrtnout jako splněný úkol. Přesný 
návod jak udělat takový prima stravitelný web, který Vás bude bavit a zároveň poskytovat 
informace, neexistuje. Při brouzdání internetem si však velice brzy uvědomíte, co se Vám 
líbí, a co tedy určitě ne! Zkoušejte, hledejte, experimentujte… Je to velké sousto pro nás 
všechny. Ale musíme konstatovat, že nám osobně tahle výzva i hodně dává. Je tolik 
nového a zajímavého, s čím se potkáváme! Doufáme, že do roka vylepší naše knihovny 
virtuální skóre a my se potěšíme při jejich hodnocení! Na shledanou u dalšího ročníku 
soutěže „...web sem, web tam…“! 
 
      P.S. I:  
K přípravě webového hodnocení byl (kromě článků v časopise Čtenář) využit i materiál 
Ministerstva informatiky ČR – Pravidla pro tvorbu přístupného webu. Po akci jsme zjistili, 
že problematikou se zabývá i rozsáhlý materiál, který vyšel pod názvem „Jak se dělá web“ 
v přílohách týdeníku Veřejná správa č. 12 a 13. Doporučujeme!  
 
      P.S. II:  
Všechny poznatky, které jsme stihli zachytit, jsme se pokusili shrnout v následujícím 
krátkém materiálu: 
 
      Pravidla pro tvorbu webové stránky knihovny 
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Na úvodní stránce obecního webu musí být odkaz přímo na knihovnu (nelze 
knihovnu schovávat za kulturou či sportem aj., jak jsme se mnohokrát přesvědčili).  
Knihovník nemusí být webmaster. Knihovník pouze připravuje kvalitní podklady a 
aktualizuje texty pro webmastera.  

 
 
      První stránka – kontakty – DŮLEŽITÉ!!! Jasná, přehledná informace! 

Adresa.  
Umístění knihovny (slovní popis či mapka – nikoliv celého města, ale kudy do 
knihovny).  
Jméno knihovníka, telefon (eventuelně i mobil knihovníka), e mail.  
Výpůjční doba.  

 
 
      Další údaje 

Pro děti a dospělé?  
Má internet (pokud je) zvláštní provozní dobu?  
Co návštěvník může očekávat: 

půjčování knih – beletrie a naučná literatura,  
půjčování časopisů a novin,  
cizojazyčná literatura,  
MVS,  
internet,  
kopírování,  
atd. podle konkrétního rozsahu služeb.  

Zda a kolik za to uživatel zaplatí?  
Datum, kdy byla stránka aktualizována: 

čím častěji, tím lépe,  
u malých obecních knihoven by 1x ročně stačilo, pokud… Pokud poskytované 
informace budou platné… Pokud se vyvarujete sdělení: „Přejeme všem 
čtenářům veselé Vánoce!“  

Pouze datum, kdy byla stránka vytvořena, je zavádějící.  
Osoba odpovědná za obsah.  

 
 
      Webové stránky obecně 

Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.  
Úvodní stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho 
provozovatele je zřetelný.  
Webová stránka uvádí hlavní sdělení na svém začátku.  
Rozsáhlejší textová sdělení jsou rozdělena do menších výstižně nadepsaných celků. 
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Ovládání webu je jasné a pochopitelné.  
Název webové stránky je smysluplný, vystihuje její obsah.  
Navigace po stránkách musí být jasná, srozumitelná a intuitivní a nemísí se s 
obsahovým sdělením stránky.  
Každá následující webová stránka musí mít odkaz na úvodní www stránku.  
Obsah stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek, provede akci, která 
je k takové změně jasným impulsem. Pohyb kurzoru takovou akcí není. Práci s 
webovou stránkou vždy řídí uživatel.  

 
 
      Přeloženo do lidštější podoby… 

Nepřekombinovávat. Vítězí stručnost, přehlednost a srozumitelnost.  
Nepoužívat víc než 2 druhy písem.  
Pohyblivé obrázky uchvátí jen ty nejmenší dětičky.  
Pokud bude rozsah Vašich stránek větší, promyslete důkladně strukturu, logiku a 
návaznost poskytovaných informací.  
Nezapomeňte na možnost návratu na hlavní menu z jakéhokoliv bodu Vaší 
prezentace.  
Pozor na barevnost.  
Vzorek na pozadí zhoršuje čitelnost a odvádí pozornost od obsahu.  
Barvy pozadí a písma musí být dostatečně kontrastní.  
Zkontrolujte si dostupnost z běžných vyhledávačů!  
Můžete mít tu nejkrásnější a nejlepší stránku na světě, a svět to nebude vědět.  

Soupis literatury 
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