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Jak se "plave" na webu?!           
Danuše Kolářová           

 
     Obecní knihovna Dobřenice získala ve 4. ročníku soutěže "…web sem, web tam…" v 
roce 2008 v kategorii Šablona webu malé knihovny zvláštní uznání. Jaká byla cesta k 
tomuto ocenění? Trnitá, náročná, ale zajímavá! Co jsme my knihovnice získaly? - 
Nezávislost! Co jsme ztratily? - Volný čas! 
 
      Ale začněme od začátku! 
 
      Když metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové vyhlásilo poprvé soutěž 
"...web sem, web tam...", soutěž o nejlepší webovou stránku knihovny, netušily jsme, že je 
to soutěž pro nás, malé knihovny. Leč přišel rok 2006, ve kterém se podařilo zrealizovat 
báječný nápad - Šablona webu malé knihovny. 
 
      Tím okamžikem náš knihovnický život nabral rychlost a otočil se o 180°! Naše 
knihovna byla zařazena do první šestice knihoven, které se začaly učit se šablonou 
pracovat. Obdržely jsme manuál šablony a základní školení. Vlastní práci na šabloně nám 
s velkou, opravdu s velkou trpělivostí vysvětlovala naše metodička Kateřina Hubertová. 
 
      A nezbylo než začít "plavat"! Zpočátku jsme byly více "pod vodou než nad vodou", ale 
neustálým opakováním, způsobem pokus-omyl, omyl-pokus, se přece jen začal web 
naplňovat. Zde musíme s vděčností opět poděkovat paní Hubertové, která na naše volání 
SOS bez prodlení reagovala, pomáhala a povzbuzovala nás, abychom vytrvaly a 
nevzdávaly se.  
 
      Důkazem, že jsme se nakonec "neutopily", je nejen získané ocenění, ale i návštěvnost 
našeho webu. Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen bylo součástí Burzy internetových 
zkušeností, jejíž 8. ročník zorganizovalo metodické oddělení KMHK v rámci letošního 
BMI. Na této již tradiční akci se vždy dozvíme nejen mnoho nového o internetu, letos 
zejména o bezpečnosti internetu, ale dočkáme se také hodnocení a připomínek k našim 
webovým stránkám. Již dva roky jsou součástí programu rady a pokyny, jak se šablonou 
pracovat, co vylepšit a čeho se vyvarovat. Je třeba říci, že s některými zažitými zvyky se 
loučíme opravdu těžce! Podtrhávání v textu, různé druhy písma, mnoho barev či 
pohyblivé obrázky nás stále lákají. 
 
      Jestliže jste si přečetli tento článek až sem, zkuste si prohlédnout i naše webové 
stránky na adrese: http://www.knihovnadobrenice.wz.cz/ . Své názory, připomínky či rady 
nám můžete napsat v sekci vzkazy nebo na naši elektronickou adresu: 
mailto:knihovnadobrenice@seznam.cz . 
 
      Co dodat na závěr? Snad jen to, že Šablona webu pro malé knihovny je opravdu 
knihovnický počin. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se jedná o skutečně 
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jednoduchou webovou šablonu, kterou může naplnit informacemi i neprofesionální 
knihovník a počítačový laik. Díky ní je a bude stále více knihoven, které svými 
informacemi na internetu osloví širokou veřejnost. 
 
      Informace o Šabloně webu pro malé knihovny jsou zájemcům k dispozici na adrese: 
http://www.knihovnahk.cz , sekce Knihovnám, oddíl Šablona webu. 
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