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     Už máte svého virtuálního poradce aneb webovou stránku, kterou máte nastavenou na 
prvním míst� jako rozcestník do knihovnického sv�ta?  
 
      Takovou adresu m�žete využít vždy, když jste zv�daví na knihovnické d�ní ve svém 
regionu, když pot�ebujete odborné informace z knihovnictví a p�íbuzných obor�, meziknihovní 
výp�j�ní službu a online katalogy, když hledáte r�zné užite�né odkazy, adresy atd. Nabízí se, 
aby touto oblíbenou stránkou byl web vaší pov��ené knihovny, krajské knihovny nebo 
knihovny, která vám poskytuje regionální služby. Jedná se o nový pohled na používání 
internetu v rámci regionálních funkcí a s rozší�ením internetového p�ipojení do všech 
základních knihoven budou mít tito „virtuální metodici“ stále více návšt�vník�. Je to i nový 
úkol pro tv�rce odborných webových prezentací, aby byly p�ístupné, aktuální a 
mnohostranné, p�ipravené pro uživatele – knihovnické profesionály i pro knihovníky z malých 
míst regionu. 
 
      V našem kraji zatím najdeme pouze t�i adresy se speciální nabídkou pro knihovníky. 
Krajská knihovna buduje oddíl elektronických informací „Pro knihovny“ od roku 2002 – 
http://www.svkhk.cz . Z pov��ených knihoven má toto téma zpracováno Knihovna m�sta 
Hradce Králové v oddíle „Knihovnám“ – http://www.knihovnahk.cz a M�stská knihovna v 
Ji�ín� v oddíle „Informace pro knihovny“ – http://knihovna.jicin.cz . 
 
      Krajská knihovna na adrese http://www.svkhk.cz/knihovny.asp nabízí novinky z oboru, 
informace o vzd�lávání, zápisy z porad, d�ležité dokumenty, elektronickou verzi zpravodaje 
U nás – p�ímá adresa http://unas.svkhk.cz , odkazy (SKIP, KÚ, magistrát, portál slovenských 
knihoven) a adresá� knihoven (abecední seznam profesionálních knihoven regionu s aktivní 
adresou webové stránky a elektronickým kontaktem, adresy pov��ených knihoven, ostatních 
krajských knihoven a dalších významných knihoven). Novinkou jsou fotografie z akcí. Zatím 
nej�ast�ji vyhledávaným oddílem je MVS (meziknihovní výp�j�ní služba) – 
http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?ID=180 , kde knihovníci naleznou elektronickou žádanku 
MVS, ceník a podrobné informace o nové služb� elektronického dodávání dokument�. 
Knihovník�m na stránkách krajské knihovny dále doporu�ujeme oddíl Katalogy, kde krom� 
online katalogu m�že zájemce najít nap�. informace o zajímavých p�ír�stcích SVK a 
abecedn� �azené m�sí�ní p�ehledy p�ír�stk�. V oddíle Informa�ní zdroje jsou krom� databází 
k dispozici i odkazy na zajímavé webové stránky (�azeno podle MDT). Novinkou je oddíl 
Ptejte se knihovny, který mohou využívat nejen �tená�i knihovny, ale i knihovníci a zájemci z 



�ad ve�ejnosti celého kraje. 
 
      Knihovna m�sta Hradce Králové pe�uje o informovanost svých obsluhovaných knihoven 
na adrese http://www.knihovnahk.cz v samostatném oddíle Knihovnám. Najdeme zde 
aktuality z odd�lení služeb knihovnám KMHK, odkazy na webové stránky profesionálních 
knihoven a dalších knihoven okresu, legislativní a metodické dokumenty ke stažení. Pro 
knihovníky je užite�né dále navštívit oddíl Aktuality, kde v sou�asnosti najdou nap�. 
upozorn�ní na nové regionální databáze a pozvánku na seminá� hudebních knihoven. 
Knihovna m�sta Hradce Králové má zp�ístupn�n online katalog a seznamy novinek. Oddíl 
Odkazy na informa�ní instituce obsahuje aktivní adresy nap�. knihoven v Hradci Králové, 
SKIPu, souborného katalogu SKAT. 
 
      Velmi p�ív�tivým dojmem p�sobí knihovnické informace M�stské knihovny v Ji�ín� na 
adrese http://knihovna.jicin.cz/mlk.htm . Samostatný odkaz s názvem Informace pro knihovny 
prezentuje sou�asné aktuální úkoly, jako je Projekt internetizace knihoven, II. kolo 
grantového �ízení VISK 3 a zve�ej�uje po�adí 20 místních knihoven podle procenta �tená�� z 
obyvatel. Samostatný oddíl mají odkazy na ostatní profesionální knihovny a fotografiemi 
dopln�ná �ást s názvem P�edstavujeme místní knihovny. Velmi užite�nou pom�ckou pro 
knihovníky je p�istup k elektronické žádance MVS, online katalog tišt�ných i zvukových 
dokument�, soupis výro�í regionálních osobností a archiv regionálních osobností. P�i 
prozkoumání dalších �ástí ji�ínského webu zaujme oddíl Fotogalerie, který vás p�esm�ruje 
na oficiální stránky m�sta Ji�ína k dalším kulturním aktivitám v Ji�ín� a okolí. Webmaster 
ji�ínské stránky je pracovnice knihovny s knihovnickým vzd�láním a na webové stránce 
M�stské knihovny Ji�ín se její profesionální cit projevuje promyšleným p�ístupem k 
uživatel�m. 
 
      Náchodská knihovna za�ala svou cestu za knihovnickým webem zve�ejn�ním odkaz� na 
e maily profesionálních knihoven okresu a knihovna v Trutnov� láká knihovníky k virtuální 
návšt�v� online katalogem a p�ístupem do souborného katalogu. Na ostatní pov��ené 
knihovny tento úkol ješt� �eká. P�i budování svého knihovnického webu mohou hledat 
inspiraci i v ostatních krajích, protože knihoven, které prezentují odbornou knihovnickou 
webovou stránku, p�ibývá. 
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