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Jak vznikly nové webové stránky
Obecní knihovny Obědovice
Martina Klapková, bývalá knihovnice, t.č. na
mateřské dovolené
Do ledna 2006 se naše knihovna na internetu prezentovala pouze prostřednictvím webových
stránek obce Obědovice. Existovala pouze zmínka o existenci knihovny a její otevírací době.
Vlastních motivů k vytvoření nových webových stránek knihovny bylo několik. Z technického
hlediska bylo hlavním podnětem rozhodnutí zastupitelstva naší obce o zakoupení vlastní webové
domény současně se změnou dosavadního webhostingu. Přechodem ke konkurenční společnosti
jsme získali mimo jiné i více místa na webové stránky. Tím mohlo dojít k rozšíření webových
stránek obce i o vlastní stránky knihovny. K urychlení vývoje nových webových stránek knihovny
také přispěla soutěž „… web sem, web tam …“, kterou vypsalo metodické oddělení KMHK.
Nyní nastala fáze shromažďování informací, které se měly zveřejnit na webových stránkách
knihovny. Provedla jsem nejprve analýzu stavu ostatních knihovnických stránek se zaměřením na
weby malých knihoven. Větší pozornost jsem věnovala webovým stránkám knihoven z
Královéhradeckého kraje, ale nevynechala jsem ani knihovny z ostatních krajů. Pak jsem si začala
psát mapu budoucího webu. Mezi nejdůležitější informace, obsažené téměř na všech webových
stránkách, patří kontaktní údaje a výpůjční doba. Ty jsem zařadila do oddílu „O knihovně“. Zároveň
jsem přidala přehled nabízených služeb naší knihovny s ceníkem a krátký návod, jak se stát
čtenářem naší knihovny a jak si půjčovat knížky. Do tohoto oddílu jsem přidala i odkaz na našeho
zřizovatele, obec Obědovice. Doplňkové informace a služby pro čtenáře i jen návštěvníky našich
stránek jsem zařadila do oddílu „Další informace“. Mezi dokumenty, které si mohou uživatelé přečíst
nebo stáhnout do svého počítače, je knihovní řád, přihláška do naší knihovny i jednotlivá čísla
obecního zpravodaje. V tomto oddílu je i seznam CD-ROMů, které naše knihovna nabízí k
prezenčnímu zapůjčení nebo seznam knih výměnných souborů z KMHK. Naleznete zde i podrobné
odkazy na další užitečné stránky a informace o průběžných aktualizacích našich stránek. Zároveň
jsem do toho oddílu přidala on-line služby, jako je „Návštěvní kniha“ a webový formulář „Dotazy a
vzkazy“, pro další formu kontaktu s knihovnou. Poslední oddíl jsem nazvala „Zábava a vzdělání“.
Zde je prostor pro fotografie z knihovny i z akcí pořádaných knihovnou. Pro zpestření stránek jsem
přidala „Lidové pranostiky“ s měsíčními přehledy jednotlivých pranostik. „Jazykové okénko“
obsahuje krátký text v angličtině nebo němčině doplněný slovníčkem. Čtenáři a návštěvníci zde
najdou i přehled státních svátků a on-line soutěže. Na úvodní stránku celého webu jsem přidala
pozvánky na knihovnické i obecní akce. Celá tato fáze sbírání informací a jejich třídění byla časově
nejnáročnější prací na našich stránkách.
Následně jsem vytvořila kostru našich webových stránek, což byla druhá náročná část tvorby
webových stránek. Pak už jsem jen postupně zveřejňovala vybrané informace. Celá tvorba našich
stránek od první myšlenky až po jejich aktivaci trvala asi dva měsíce. Stránky jsem se snažila
vytvořit co nejpestřejší, aby sloužily k přilákání více čtenářů do knihovny a propagaci naší knihovny.
Výsledky
mé
práce
a
informace
o
knihovně
naleznete
na
adrese:
http://www.knihovna.obedovice.cz .
Potěšily nás dobré výsledky dosažené v letošním ročníku soutěže „…web sem, web tam…“.
Vlastní práce na webových stránkách samozřejmě nekončí, protože na stránky je potřeba
http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=687

27.6.2006

SVK HK - výpis článku "Martina Klapková, bývalá knihovnice, t.č. na mateřské dovolené: J... Stránka č. 2 z 2
pravidelně přidávat nové informace a aktualizovat je.
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