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Podruhé do téže řeky           
Kateřina Hubertová           

 
     Další akcí k Březnu měsíci internetu pořádanou Knihovnou města Hradce Králové byl 2. ročník 
soutěže o nejlepší okresní webovou stránku knihovny „…web sem, web tam…“. 
 
      (O 1. ročníku soutěže jste se mohli dočíst ve zpravodaji U nás, č.2/2005, s. 23 – 25.) 
 
      Když jsme loni vyhlašovali první ročník soutěže, měli jsme celkem jasný cíl: upoutat pozornost. 
Vzbudit zájem. Ať si zainteresovaní řeknou: ano, to bychom taky chtěli mít…  
 
      A bylo naší velkou troufalostí, když jsme se s prvním ročníkem loučili výkřikem AŤ ŽIJE 2. 
ROČNÍK! Od loňska jsme vychladli a příslib druhého ročníku se stal lehce obávanou nutností. Báli 
jsme se, že vítězové budou stejní jako loni, že k nějakým zásadním změnám na síti nedošlo, že 
budeme jen znovu a znovu objevovat už objevené… 
 
      Se smíšenými pocity naše porota (ve stejném, jen lehce dietnějším, složení jako loni, tzn. 
S.Čejková a K.Hubertová z Knihovny města Hradce Králové a E.Semrádová ze Studijní a vědecké 
knihovny Hradec Králové) v termínu od 20. do 30.3. začala prohlížet internet. A dovídali jsme se 
neuvěřitelné věci. Musíme to ale vzít postupně. 
 
      I letos jsme profesionalizované knihovny hodnotili odděleně od těch malých, 
neprofesionalizovaných.  
 
      V kategorii profesionalizovaných knihoven jsme měli už tak velké nároky, že žádný web se nám 
nelíbil tak úplně… Viděli jsme, že žádný není zcela dokonalý, ale zároveň některé vynikaly svými 
nevšedními nápady. A tak jsme letos v této kategorii udělovali „jen“ čestná uznání:  
 
      Městská knihovna Nový Bydžov http://knihovna.novybydzov.cz/ nabízí na svém webu službu 
Ptejte se knihovny i ubytování ve městě, bohatá je dokumentace k akcím a nabízí i možnost vybrat 
si jazykovou verzi webu. Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou http://www.chlumec-n-
cidlinou.cz/instituce/knihovna/ na webu uvádí aktuální statistiky včetně grafů, velice zajímavou 
databázi podnikatelů či anglickou verzi webu. Městská knihovna ve Smiřicích 
http://www.knihovna.smirice.cz nás okouzlila svou „Cestou knihy k Vám“, což je obrázkové pásmo, 
které dokumentuje cestu knížky od nákupu až do domovů čtenářů.  
 
      Větší pozornost jsme věnovali knihovnám neprofesionalizovaným a těch máme v našem 
působení v současné době 90. 
 
      Jaké se tedy změnilo virtuální skóre? 
 
      

 2005 2006 tj.

Obec (zřizovatel) má vlastní webovou stránku 76 83 92 %

Knihovna je na webu alespoň minimálně zmíněna 32 52 58 %
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      34 webů k hodnocení jsme tedy opravdu nečekali! Samozřejmě je nutno podotknout, že weby 
mají velice různou úroveň zpracování a i po obsahové stránce jsou velké rozdíly. 
 
      

 
 
      Vítězný web nakonec porota určila jednomyslně. 1. místo v kategorii neprofesionalizovaných 
knihoven obdržela za svou webovou stránku Obecní knihovna v Obědovicích, 
http://www.knihovna.obedovice.cz/ . Na této stránce najdete kromě „běžných“ knihovnických 
informací i odkazy např. na samovzdělávací kurzy na Portálu veřejné správy, přihlášku čtenáře ke 
stažení, obecní zpravodaj včetně starších čísel v PDF formátu, jazykové okénko, lidové pranostiky, 
soutěže, seznamy CD-ROMů i výměnných knih ze střediskové knihovny… To se nedá popsat, to se 
musí vidět! O tom, jak tyto webové stránky vznikaly, se můžete dočíst v samostatném článku. 
 
      Porota přišla na to, že hodnotit je stále těžší. Že úroveň webů se znatelně zvýšila. Že knihovníci 
mají neuvěřitelné nápady. Že jsou prostě úžasní, zvlášť když uvážíme ztížené podmínky, v jakých 
leckdy pracují. Milí knihovníci, za ty weby Vám moc děkujeme! Udělali jste nám radost!  
 
      S časovým odstupem tedy vidíme skutečný dopad celé akce. Jestliže se začaly na obecních 
webech objevovat konkrétní informace o otevíracích dobách knihoven, kontakty a vůbec zmínky o 
existenci knihoven, pak to celé mělo smysl! I proto si myslíme, že v roce 2007 3. ročník… ? 
 
      Další informace o obou ročnících soutěže, o jejích vítězích a kontakty na všechny výše 
jmenované knihovny najdete na http://www.knihovnahk.cz/ v oddíle Knihovnám v aktualitách. 
 
      * o projektu budeme dále informovat v následujícím čísle zpravodaje, základní info též na 
http://www.knihovnahk.cz/ v oddíle Knihovnám v aktualitách. 
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Knihovna s takovým odkazem, který už lze hodnotit 12 34! 38 %

7 Na velmi vysoké úrovni, profesionální přístup

4 Jedna hlavní stránka s připojenými dokumenty, většinou na webu obce

19 Jeden blok informací bez struktury

4 Rozpracované z projektu „šablona webu pro malou knihovnu“ *

34 Celkem
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