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Librísk ův dětský web            

Eva Komínová           
 

     Na počátku bylo ... 
 
      Myšlenka vytvořit knihovnický web pro děti vznikla na jaře roku 2008. Tedy nedlouho poté, co 
Knihovna města Hradce Králové potěšila knihovnickou veřejnost projektem Šablona webu pro malé 
knihovny, za nějž též obdržela významné ocenění. 
 
      Co bylo hlavním podnětem vytvořit s pomocí šablony webové stránky, které by mohly využívat děti? 
- Šablona nabízí jednoduchý způsob, jak mít vlastní funkční a aktuální webovou prezentaci na internetu; 
- výhodou je snadná obsluha ze strany knihovníka s minimálními znalostmi práce na PC (podmínkou je 
umět pracovat s textovými editory, není nutné umět programovat); 
- knihovník je zároveň administrátorem svého webu, má k němu přístupové heslo; 
- administrátor tak může rychle a pružně aktualizovat obsah webových stránek; 
- na základě licenční smlouvy má KMHK na šablonu veškerá práva, může ji jakkoliv upravovat. 
 
      Kdo a jak to vymyslel? 
 
      Ředitelka KMHK Lenka Václavíková-Antošová jmenovala realizační tým, jehož nejdůležitější osobou 
byl (a stále ještě je) šikovný technik-programátor Petr Jandl, který se velkou měrou podílel již na realizaci 
a zprovoznění původní šablony a měl nyní za úkol provést potřebné úpravy a připravit novou verzi 
vyhovující konkrétním požadavkům ze strany "poradního sboru" čtyř knihovnic z dětských oddělení a paní 
ředitelky. 
 
      Pro potřeby snadnější vzájemné komunikace, protože každá z nás je na jiném pracovišti, byla 
vytvořena interní konference Librísek a jejím prostřednictvím jsme začaly vymýšlet konečnou podobu 
webu. To, že patronem a ochráncem dětských oddělení, mluvčím knihovny a zároveň webmasterem bude 
skřítek jménem Librísek, bylo všem od počátku jasné.  
 
      Dalším krokem bylo vymyslet grafickou podobu úvodní "vítací" stránky. Na to jsme využily výtvarné 
nadání Markéty, jedné z našich kolegyň, a ta vytvořila ne jeden, ale celou galerii obrázků našeho skřítka v 
nejrůznějších situacích. Tyto obrázky byly použity následně u jednotlivých stránek s odkazy. Následovala 
pečlivá mravenčí práce, při níž se neopomenulo snad vůbec nic. Někdy to šlo skoro samo, jindy jsme 
vedly obsáhlé debaty nad variantou jediného slůvka, přičemž jsme opětovně žasly nad výrazovým 
bohatstvím češtiny. 
 
      Často se stávalo, že naše nápady byly z pohledu technika i v rámci omezení daného šablonou 
nerealizovatelné. Ale přesto během půl roku postupně vznikl a na podzim r. 2008 byl uveden do provozu 
dětský web, který: 
- pracuje ve zcela nové verzi původní šablony; 
- na rozdíl od šablony zobrazuje v editaci více stránek; 
- nabídka odkazů je umístěna na rámu vpravo i vlevo; 
- šablonové statické menu je nahrazeno obrázky Libríska v různých situacích. 
 
      Co všechno nabízí dětem Librískův dětský web? 
 
      Je určen především pro školáky a čtenáře knihovny do 15 let. Záměrem webu je, jak je zřejmé z 
úvodní stránky, informovat děti o provozu knihovny a jejích poboček, o možnostech a podmínkách členství 
(stránky Moje půjčovny , O knihovn ě, Poradím ti ). Umožňuje dětem také nahlížet do on-line katalogu  



knihovny a sledovat své konto  (čtenářskou kartu se záznamy o výpůjčkách). Aktuálně seznamuje děti s 
novinkami  v odděleních pro mládež za posledních 14 dnů a doporu čuje  zajímavé knížky k přečtení. 
Prostřednictvím stránek Napiš mi  a Tvoje tipy  dává dětem možnost s Librískem (knihovnou) 
komunikovat. Stránky Aktuality , Připravuji  a Co bylo  seznamují mladé čtenáře s akcemi, které pro ně 
knihovna uspořádala i které se chystají. V Odkazech  najdou výběr zajímavých internetových stránek a v 
rubrice Kvízy  si mohou otestovat své vědomosti. Na nedávno přidané stránce Koutek pro tvo řivé  začal 
Librísek zveřejňovat literární i jiné tvůrčí pokusy dětí.  
 
      Snažili jsme se, aby web byl v rámci možností interaktivní a aby se i samy děti podílely na jeho 
vzhledu. Z ohlasů a dopisů Librískovi je zřejmé, že děti si již tento web našly, že se jim líbí a že jsou s ním 
spokojené. Kdo se skrývá za imaginární postavičkou skřítka Libríska a vykonává funkci správce webu, by 
mělo samozřejmě zůstat pro děti tajemstvím. 
 
      Librísek na Facebooku 
 
      Ze své anonymity nevyjde Librísek ani ve své nové, ještě poněkud čerstvé roli na Facebooku, kde má 
svůj vlastní profil a vystupuje na stránkách Knihovny města Hradce Králové (viz samostatný článek) nejen 
jako "knihovnický skřítek, patron, ochránce a našeptavač dětských oddělení Knihovny města Hradec 
Králové a kamarád všech hravých lidiček od 1 do 100 let, hlavně knihomilů a knihomilek, ale také jako 
glosátor všeho zajímavého, co se děje kolem knih a čtení v půjčovnách, a to nejen v dětských 
odděleních". Kdo zavítá na Facebook, případně se stane fanouškem KMHK na Facebooku, může si občas 
přečíst i Librískovy Dr(o)bečky z půjčoven. 
 
      Informace pro vás zaznamenal skřítek Librísek alias E.K., který se těší na vaši návštěvu webové 
adresy: http://www.librisek.knihovnahk.cz . Psát mu můžete na adresu: mailto:skritek@librisek.cz . 
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