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za projekt
Šablona webu pro malou knihovnu



Výhody šablony pro knihovny a 
knihovníky

• Jednoduchý zp ůsob jak mít vlastní funk ční a aktuální 
webovou prezentaci na internetu

• snadná obsluha ze strany knihovníka s minimálními 
znalostmi práce na PCznalostmi práce na PC

• knihovník je zárove ň administrátorem svého webu, má
k němu p řístupové heslo a manuál

• na základ ě licen ční smlouvy má KMHK na šablonu veškerá 
práva, m ůže ji jakkoliv upravovat a ší řit mezi další zájemce



Librísek? Librísek!

V září 2008 zprovoznila KMHK 
samostatný d ětský web s využitím projektu 

„Šablona webu pro malou knihovnu“.

Viz :

http://www.librisek.knihovnahk.cz



• Pasivní - pasivní zábava p ři hrách nebo chatech (rozumí
se takových, kdy se v ětšinou mluví o ni čem)

- využívání Internetu jako nástroje k usnadn ění   
učení, školní pom ůcky p ři vyhledávání   

Přístup d ětí k Internetu

učení, školní pom ůcky p ři vyhledávání   
informací

• Aktivní - vytvá ření vlastních stránek
- programování
- publikování
- sdělování názor ů, zážitků, dojm ů



• Knihovna m ěsta Plzn ě (Doubravka) - Knihomol
• Městská knihovna Trutnov - Dětský web
• Knihovna Karla Dvo řáčka Vyškov - Webíček malých čtenářů
• Městská knihovna Ku řim - Dětské odd ělení (využití šablony 

Příklady webových stránek pro d ěti

• Městská knihovna Ku řim - Dětské odd ělení (využití šablony 
webu pro malé knihovny)

• Krajská v ědecká knihovna v Liberci - Dětská knihovna
• Knihovna M.J.Sychry Ž ďár nad Sázavou - Dětský portál
• Krajská knihovna Vyso činy Havlí čkův Brod - Dětský web





Librísk ův dětský web
http://www.knihovnahk.cz

• pracuje ve zcela nové verzi p ůvodní šablony
• na rozdíl od šablony zobrazuje v editaci více 

stránek
• nabídku odkaz ů najdete vlevo i vpravo• nabídku odkaz ů najdete vlevo i vpravo
• šablonové statické menu je nahrazeno obrázky 

Libríska v r ůzných situacích
• úpravu obsahu provádí pou čená knihovnice



Ohlasy z rubriky “Napiš mi”

• Dobrý den.
Nově zavedené půjčovní průkazky a informace o knížkách, které mám doma považuju úplně 
za suprový.Dříve mi dělalo strašné problémy si to zapamatovat, ale teď!Prostě mi to 
vyhovuje a považuju to za dobrý nápad!
Dále děkuju paní knihovnici(která vedla děts.oddělení knihovny u nás v budově školy-
Štefánikova), že mi vždy poradila, co si mám půjčit, jaké klnížky jsou dobré a jaké jsou těžké 
na přečtení!Vždy mi s tim pomohla!na přečtení!Vždy mi s tim pomohla!
Ještě jendou díky! 

• Web je SUPR, akorát bych ráda přispívala víc na jeho tvorbu než jenom do rubriky tvoje 
tipy. Podle mě by jsi Librísku docela sklidil pochvalu za nějakou tu rubriku pro nás čtenáře. 
např. by jsme tam mohli dávat taky kvízy pro naše kamarády, nebo naše povídky, 
hodnocení knihoven atd. Já bych byla šťastná kdyby tady byly třeba ankety od nás čtenářů 
např. co si myslíme o té a té knížce a tak. Prostě by se mi zdálo lepší kdybysme sem mohli 
vkládat nějaká svá díla. Ale jinak se mi náš web moc líbí a todle sem píšu jenom jako 
takovou malou radu ne výčitku.

• Ahoj web je super doporučuju 

sssssuuuuuuuppppppeeeerrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!







KONEC

Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!

Eva Komínová
www.knihovnahk.cz
nhk@knihovnahk.cz


