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Nový zdroj informací pro knihovníky

Alena Součková

Ve druhém pololetí loňského roku dokončila firma KULTIVAR, design studio Praha, výtvarný design webových stránek 

Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové ( http://www.svkhk.cz/ ). Členění jednotlivých oddílů odpovídá současným 

požadavkům, aby bylo možné hledanou informaci nalézt rychle, na jedno kliknutí, bez dalšího rolování zobrazeného textu. Byly 

zohledněny podmínky pro zrakově postižené. Došlo ke změnám v redakčním systému. Pracovníci, kteří mohou informace na 

web vkládat, získávají zkušenosti postupně, ještě dochází k drobnému dolaďování operací. Po převedení původních stránek 

bylo prvním úkolem vyčistit vystavované údaje od duplicitních a zastaralých informací. V některých částech webu je nastaveno 

automatické propojení oddílů (např. v kontaktech na konkrétní pracovníky knihovny).

Oddíl Pro knihovny ( http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Dokumenty/Regionalni-funkce.aspx ) po najetí kurzoru 

nabídne výběr šesti okruhů, které jsou dále členěny v nabídkovém menu v modře zvýrazněném sloupci na pravé straně 

obrazovky. Zobrazené téma je podtrženo.

E-metodika přináší novinky z knihovnického dění v regionu a výběrově o dalších aktivitách celostátního charakteru. Na jednu 

stranu si přejeme, aby stránky nebyly přeplněny, a na druhou stranu zase vystavíme informace o aktivitách, které se dějí ve 

vaší knihovně (regionu), o kterých chcete informovat a pozvat další kolegyně a kolegy. Pokud nám informaci s časovým 

předstihem zašlete, údaje a příslušný odkaz vystavíme. Po uplynutí aktuální časové lhůty je článek přesunut do archivu 

konkrétní části. Žádná informace se neztratí, lze se k ní i zpětně vrátit, jen není zobrazena na aktuální obrazovce. Další 

částí jsou informace o připravovaných odborných a vzdělávacích akcích pro knihovníky a vstup do celostátní databáze 

knihovnických akcí. Pokud získáme od lektorů podklady jejich přednášek a souhlas k vystavení, budou zdrojem informací pro 

ty, kteří se akce nemohli zúčastnit. V části výročí a osobnosti bude v dohledné době vystaven seznam knihovnických 

osobností spojených s regionem. Využita bude celostátní databáze Slovník českých knihovníků (významné osoby minulosti i 

současníci – více na http://sck.sdruk.cz ). Zahrnuty budou i další osobnosti působící v oboru, které se zasloužily o rozvoj 

knihovnictví v rámci regionu (např. držitelé knihovnických ocenění, dlouholetí pracovníci atd.). Část výročí bude zaměřena na 

jubilea knihoven regionu a formou aktivního odkazu bude zobrazen článek z regionálního zpravodaje U nás. Část informační 

vzdělávání přináší aktuální informace v oblasti informačního vzdělávání uživatelů v knihovnách. Část poradna nabízí formulář 

(srovnatelný s formulářem Ptejte se knihovny) pro interaktivní poradnu. Dotaz přijde všem pracovnicím oddělení služeb 

knihovnám, ty zajistí jeho zodpovězení. Odpovědi na často kladené otázky a podstatné informace mohou být souhrnně 

vystaveny k dalšímu využití. Je to jakási obdoba knihovnické konference, do které se může každý zapojit bez obav, že svým 

dotazem vzbudí pozornost. Věříme, že se stane používaným nástrojem knihovnické práce. V dalších částech je možné využít 

archiv e-metodiky, jak bylo zmíněno již výše, pro části novinky, odborné akce a informační vzdělávání.

Zpravodaj U nás - v době, kdy je číslo vytištěno a připraveno k distribuci, je aktuální číslo vystaveno v elektronické formě a 

tím dáno k využití i těm, kteří tištěnou formu neodebírají a nebo se k nim dostane s nějakou prodlevou. Starší čísla jsou potom 

k dispozici v části archiv od roku 1999. Pro rychlejší orientaci lze využít i rejstříky od roku 1991 a formulář vyhledávání. 

V části stručná historie jsou uvedeny údaje o struktuře a poslání zpravodaje v jeho již dvacetileté historii. Do tohoto okruhu je 

zahrnuta i rubrika nápady a tipy pro zveřejňování aktivit a návodů k dalšímu využití v knihovnách. Mohou to být prezentace, 

osnovy nebo další zajímavosti. Rádi zveřejníme informace a aktivní odkazy i z vašich knihoven, které jste ochotni nabídnout 

ostatním.

Dokumenty jsou okruhem, ve kterém budou vystaveny materiály dlouhodobého charakteru potřebné pro oblast 

knihovnictví. Legislativa představuje aktivní odkazy na platné zákony a další související dokumenty a doporučení; dalšími 

částmi, které budeme aktuálně doplňovat, jsou regionální funkce a programy podpory knihoven. V části dokumenty ke 

stažení jsou vystaveny aktuální výroční zprávy, koncepce, doporučení a další dokumenty o dění v knihovnách 

Královéhradeckého kraje.

            Okruh Knihovny v regionu je adresářem knihoven Královéhradeckého kraje. Příslušnou oblast lze nalézt podle aktivní 

mapy nebo vyhledávat pomocí filtru. V tabulce je uveden seznam knihoven s profesionálním pracovníkem, vč. zaevidovaných 

odborných knihoven, v abecedním pořadí podle místa působnosti. K dispozici je adresa knihovny. Ikonkou na konci řádku je 

umožněn přímý vstup na webové stránky knihovny a její on-line katalog. Po rozkliknutí řádku se objeví základní informace o 



knihovně, na aktualizaci údajů průběžně pracujeme. Předřazeny jsou pověřené knihovny kraje. Tabulka neprofesionálních 

(obecních, místních) knihoven je řazena abecedně, bez ohledu na okres (oblast). Po rozkliknutí názvu se objeví informace o 

pověřené knihovně a aktivní přesměrování do adresáře příslušné oblasti, spravované pověřenou knihovnou, a to z důvodu, 

aby byla zajištěna aktuálnost zveřejňovaných údajů. Kontaktní údaje na knihovny mimo kraj a další instituce byly přesunuty do 

jiné části.

            Okruh Odkazy je členěn pro přehlednost do několika částí a obsahuje aktivní přesměrování na webové stránky 

uvedené knihovny, organizace, informačního portálu apod. (knihovnické časopisy a informační zdroje, knihovnické organizace, 

krajské knihovny, ostatní knihovny a úřady a instituce). Okruh bude průběžně doplňován o další zajímavé zdroje.

Posledním okruhem, který je v oddíle Pro knihovny zařazen, je okruh Meziknihovní služby. Je to příklad účelného a 

logického zařazení oddílu, neboť tato služba pro knihovny je poskytována z jiného pracoviště Studijní a vědecké knihovny 

a umožní vyplnění elektronického formuláře meziknihovní výpůjční služby a formuláře pro elektronické dodávání obsahů 

časopisů.

Aby se webové stránky staly účelným nástrojem a zdrojem informací, je na jejich tvůrcích a administrátorech 

zajišťování bezchybného chodu a aktuálnosti. Nejenom počitadlo přístupů, ale i zpětná vazba od uživatelů nám pomohou 

překonat nedostatky a službu zkvalitnit.
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