5. 5. 2021
S čím může pomoci web koncepce.knihovna.cz
Rozcestník informací k nové Koncepci rozvoje knihoven, který naleznete na webu
koncepce.knihovna.cz, se dočkal nové podoby. Redesign proběhl v rámci projektu
Koncepce rozvoje knihoven: do knihoven a pro knihovny z grantového programu VISK1.
Nová struktura webu se zaměřuje na konkrétní potřeby a nástroje, které využijí nejen
knihovníci, ale též metodici a ředitelé knihoven.
„Jsme přesvědčeni, že v českém knihovnictví je velké množství know-how a
zkušeností, a také víme, že knihovnice a knihovníci si navzájem rádi pomáhají a sdílejí.
Nová podoba „koncepčního“ webu chce být místem, které pomůže sdílet a předávat
zkušenosti, a tím v důsledku posouvat vpřed celé české knihovnictví,“ říká
koordinátorka projektu Alena Tománková z Městské knihovny v Praze.
Web koncepce.knihovna.cz je rozcestník, který nabízí rychlou cestu k nástroji, který
pomáhá naplnit určitou potřebu. Rady zde najdou například ředitelé, kteří chtějí
Koncepci využít jako podklad pro vytvoření strategie rozvoje své knihovny, nebo také
knihovníci, kteří hledají nápady na nové akce v knihovně, případně tipy, kde na ně získat
finance.
Potřeby jsou pro větší přehlednost rozděleny podle typických pozic (tzv. person):
ředitel/ka, zaměstnanec/zaměstnankyně, metodik/metodička, neprofesionální knihovna
a tahouni (lidé, kteří svými nápady a elánem posouvají knihovnictví dopředu).
Některá místa webu jsou zatím „bílá“ a stránka hlásí, že daný nástroj neexistuje, nebo
konkrétní podoba potřeby ještě není zpracovaná. „Vyplněním připojeného formuláře nám
dáte vědět, že o obsah stojíte. Je to pro nás signál, že se máme tématu věnovat a třeba
i oslovit odborníky, kteří umí poradit. Výstup tak doplní nejen bílá místa na webu, ale
může být užitečný i pro ostatní. Rozcestník se díky tomu bude postupně plnit užitečným
obsahem – od knihoven pro knihovny,“ slibuje Eliška Bartošová, která v projektu vedla
workshopy.
Na novém designu webu koncepce.knihovna.cz se podílel Vojtěch Janoušek, který je
také autorem grafické podoby brožury shrnující obsah nové Koncepce. Obsahově web
postavily Eliška Bartošová a Bára Buchtová na základě výsledků workshopů
s knihovnicemi a knihovníky konaných v průběhu roku 2020.
Děkujeme za vaše podněty, dotazy i připomínky, těšíme se na ně! E-mail
koncepce@knihovna.cz je stále k dispozici.
Eliška Bartošová, Bára Buchtová, Lenka Hanzlíková & Alena Tománková

Městská knihovna v Praze
Oddělení komunikace
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1

Lenka Hanzlíková
733 160 007
lenka.hanzlikova@mlp.cz,
www.mlp.cz

