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Zlepšovat je nutné i webové stránky určené široké 

veřejnosti, především u malých profesionálních 

knihoven. Ty, pokud stránku provozují, mají mnoho 

nedostatků, bývají velmi strohé, jen s oznámeními 

trvalých charakteristik knihovny, nejsou interaktivní 

ani aktuální. Úspěšně se zvětšuje počet webových 

stránek knihoven v nejmenších obcích, a to díky 

soustředěnému působení metodiků.  

(Zdroj: Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí 

krajských knihoven na území ČR za rok 2010) 

 



Rok Počet webů Počet všech 

knihoven 

Z toho míst-

ních knihoven 

1999 102 102 1 

2003 396 381 81 

2007 1084 995 573 

2009 2102 1911 1427 

Při udrţení dosavadního tempa lze v nejbliţší době očekávat, ţe víc 

neţ ¾ obsluhovaných knihoven bude provozovat vlastní webovou 

stránku, která vedle běţných informačních moţností pro uţivatele 

umoţňuje i vzdálený přístup veřejnosti do OPACu, výpůjčního 

protokolu a k dalším elektronickým sluţbám po celých 24 hod. 7 

dnů v týdnu. (Zdroj: Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí 

krajských knihoven na území ČR za rok 2010) 

 

                                                                         Zdroj: mé články ve Čtenáři 













Ne kaţdá malá knihovna můţe 

vyuţít web zřizovatele! 
 





Ne kaţdá malá knihovna má svůj webový server! 



Zpočátku se vyuţívali poskytovatelé prostoru na 

svých serverech (web zdarma – freehosting – 

webhosting zdarma): 

- Volny.cz  (knihovna v Chaloupkách) 

- Sweb.cz  (Oslavany) 

- Webzdarma.cz  (Číměř) 

- Websnadno.cz (Mezirolí)   

- Internet centrum (Popovice) 

- Webgarden (Ţalany) 



Časem bylo výhodnější vyuţít nejen prostor na webu 

poskytovatele, ale i jím vytvořené šablony webu: 

 

-Biblioset RK Karviné (více jak 240 knihoven) 

- Šablona webu pro malé knihovny 

 KMHK+Webzdarma.cz (637 registrací, ale jen 400 

 knihoven) 

- Naše knihovna (21 knihoven) 

- e-Stránky (přes sto knihoven) 





Od konce  r. 2009 lze vyuţívatWebKnihovny.cz 

(zatím 465 šablon zaregistrováno)  





Webknihovny.cz 

• 13 poloţek: Běchary, Březí, Huštěnovice, 
Mlázovice,Rataje,  Senomaty, Strančice, Tuţ, 
Uhřice, Úsobrno, Veselá, Zlobice-Bojanovice, 
Ţelezné,   

• 14 poloţek:Čehovice, Kosičky, Přítluky, Rusava, 
Slavkov p. Hostýnem, Ţeranovice, 

• 15 poloţek:Ladná, Loučeň, Popice,Rakvice,  
Valdice,  

• 16 poloţek:Břevniště, Mcely, Střelice u Brna,  

• 17 poloţek:Kobylí,Lednice,  

• 18 poloţek:Boršice u Blatnice, Čejč,  





Webknihovny.cz 

• Antikvariát, Babinec, Bannery, Blog, Burza 

knih, Citáty o knihách, Co číst (vzkazy), 

Doporučená četba, E-časopisy, Info k 

online, Moudrá sova, Nalezeno v, 

Orientační plán, Poplatky, Pro pisálky, 

Slavní rodáci Sponzoři, Zakoupíte u nás, 

Výročí, Výsledky  







Od ledna 2010 navíc i webovky.knihovna.cz (26 knihoven) 















(J. Kaňka na semináři Elektronické sluţby knihoven, Zlín 2009) 



Co by na stránkách malých 

knihoven nemělo chybět 

• Adresa a popis cesty do knihovny (mapka) 

• Provozní doba a ceník 

• Online katalog nebo aspoň seznam výměnných 

fondů 

• Seznam odebíraných časopisů 

• Aktuality 

• Fotogalerie 

• Vyhledávač 

 (A. Broţek na semináři Regionální funkce knihoven, Pardubice 2009) 

 



Dále se na stránky malých 

knihoven hodí: 

• Kniha návštěv, diskuse či vzkazy 

• Knihovní a internetový řád 

• Historie knihovny 

• Statistika 

• Oblíbené odkazy (včetně Celé Česko čte 

dětem, Čítárna, Kamarádka knihovna, Noc s 

Andersenem, Rosteme s knihou aj.) 



(J. Kaňka na semináři Elektronické sluţby knihoven, Zlín 2009) 







Malé knihovny na Facebooku: 

Na konci září jich bylo uţ 63 (městských a krajských 153, 

specializovaných 32) 



Komunikace s 

malou knihovnou: 

- pomocí icq (7 

MK, 7 MěK) 

- pomocí skype (4 

MK, 6 MěK) 

 



Ročník Počet MK % zisk/pořadí 

2007 4 61/11. 

2008 7 64/12.-13. 

2009 10 60/13. 

2010 10 65/14. 

2011 21 64/24. 



Biblioweb 

• a) Kvalita obsahu stránek (0-10 bodů): 

  

• 2 - on-line katalog (katalog niţší generace=1 b, vyšší=2b.) 

• 1 - mapa stránek (mapa serveru) 

• 1 - rozšířená nabídka o informace o veřejné správě u 
veřejných knihoven, kvalita nabídky přístupu k celoplošným 
licencím u odborných knihoven (EBSCO, Proquest aj.) 

• 1 - ceník  

• 1 - nabídka novinek  

• 1 - archivace starých zpráv 

• 1  - odkaz na stránky zřizovatele 

• 2 - převládají referenční informace  – web působí dojmem 

informačního nástroje  

 



Biblioweb 

• d) Stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují 
komunikaci s uživatelem (0-10 bodů): 

 

• 3 - základní informace o knihovně (vč. adresy s PSČ, 
výpůjční doby, telefonu) 

• 1 - kontakty na pracovníky  

• 2 - cizojazyčné verze  

• 1 - formulář na psaní do knihovny 

• 1  - formulář na objednání novinek e-mailem  

• 1  - moţnost rezervace a prodluţování dokumentů on-
line 

• 1 - vystavování anketních otázek 

 



Biblioweb 

• e) Webové stránky vyžívající technologie Webu 2.0 (0-
10 bodů) 

Počet bodů se udělí podle míry splnění následujících kritérií: 
OPAC 2.0 (psaní recenzí, komentářů, hodnocení knih, 
zobrazení obálek, propojení na knihkupectví),  RSS,    
Blog,    Sociální sítě (prezentace knihovny v MySpace, 
Flickr, Facebook, YouTube ad.),   Instant messaging (ICQ, 
Skype  ad.),   podcasting,   Wiki,    Social bookmarking, 
tagging (Linkuj.cz, Del.icio.us ad.),    Sdílení obrazových 
dat (fotografie, video),   Vzdálený  přístup k online 
licencovaným zdrojům 

 






