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Webové stránky M ěstské knihovny
v Ji číně          

Jana Benešová          

     Redakční rada zpravodaje mě požádala, abych napsala něco o našich webových stránkách:
http://knihovna.jicin.cz . Důvodem je především to, že je vytvářím já, knihovnice. Nejlepší by
bylo, kdybyste se podívali a sami posoudili. Ale byla jsem požádána o článeček, tak tedy píšu. 
Především musím uvést, že náš web mám ráda a jsem na něj jako na své dítě patřičně pyšná (o
to víc mě samozřejmě těší kladné ohlasy z knihovnické veřejnosti a **** na Quicku). Ale vážně.
Původně naši webovou prezentaci zpracovávala jedna firma ze Vsetína. Ačkoliv se snažili vyjít
všem našim požadavkům vstříc, přece jen komunikace na dálku nebyla to pravé a nedařilo se
nám být dostatečně aktuální. Navíc ani naše estetické cítění nebylo naladěné na stejné vlně.
Proto jsem se, nutno přiznat s velkými obavami a po řadě konzultací, rozhodla pustit se do toho
sama. Stalo se tak na přelomu roků 2003 a 2004. Koncepci jsem měla v hlavě již delší dobu,
barevnost a rozložení jsem volila podle studia jiných webů a podle toho, co lahodilo mému oku.
Do práce jsem se pustila s pomocí programu FrontPage. Nakonec nejtěžší bylo všechno
„naťukat“ do počítače a propojit jednotlivé části. Webové stránky vystavujeme od začátku
loňského roku, a to prostřednictvím serveru Městského úřadu v Jičíně. 
Cílem našich webových stránek je poskytnout informace o knihovně, o aktuálním dění, o
službách, o fondu jak občanům z Jičína a okolí (nijak omezeného), tak i knihovnám v regionu.
Záměrem je poskytovat informace přívětivou formou a pomáhat návštěvníkům stránek zjistit to,
co potřebují. 
Rozčlenění je běžné. Vyjmenuji jen některé rubriky, které nejsou na stránkách jiných knihoven
časté:

Pozvánka na naše akce – na první pohled nic zvláštního, ale díky tomu, že pozvánky
vystavuji na web městského úřadu a z našeho webu tam odkazuji, „zabiji tak dvě mouchy
jednou ranou“ a pozvánka jako by byla zároveň na dvou místech. Totéž platí o fotogalerii.

Výročí regionálních osobností a z toho vytvářený archiv (roste postupně, po jednotlivých
měsících).

Kam za kulturou v Jičíně – přehled kulturních akcí v našem městě (opět odkaz na web
MěÚ).

Profesionální knihovny v našem okrese – přehled knihoven, jejich půjčovní doba a
kontakty.

Informace pro knihovny – zde vystavujeme informace především pro místní knihovny: např.
odkazy na potřebné dokumenty, ale také postupně jednotlivé knihovny představujeme.

Napsali o nás – nová rubrika, která čerpá z přehledu článků, který zpracovává SVK v
Hradci Králové a vystavuje na svých stránkách (http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp) .
Já se ráda nechám rozmazlovat kolegyněmi z SVK, které nedávno nabídly perfektní novou
službu – čtvrtletní elektronické zasílání zmíněných záznamů.
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Kromě hlavních rubrik si již stálé místo získala ikonka nabízející službu „Ptejte se knihovny“ a
nabídka naší služby: „Informace z knihovny“ (zájemci mohou požádat o pravidelné zasílání
informací o dění v knihovně, o připravovaných akcích, změnách, o novinkách ve fondu
hudebního oddělení apod.). Ačkoliv máme v provozu online katalog, osvědčilo se i upozorňovat
na nové přírůstky ve fondu hudebního oddělení. Jistě by to bylo zajímavé i z knižního fondu, ale
k tomu jsme se zatím ještě nedostali. Samozřejmě, a to v neposlední řadě, náš web upozorňuje
na právě probíhající a chystané akce.
Práce na webu je nekonečná, stále je co zlepšovat, přidávat, vymýšlet, dopisovat. V současné
době uvažujeme především o vytvoření oddílu „Užitečné odkazy“ a o cizojazyčné verzi. 
Na závěr: nejsem profesionál, jsem omezena použitím programu FrontPage, přesto věřím, že
naše webové stránky plní výše uvedený cíl. Největší přednost našeho řešení (knihovník =
webmaster) vidím v aktuálnosti, rychlém reagování na dění v knihovně a bezproblémové
komunikaci jak s kolegy knihovníky, tak i s návštěvníky knihovny. 
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