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BMI v našem regionu a pr ůzkum
webových stránek knihoven na

Hradecku           

Božena Blažková           

     Přehled o aktivitách knihoven v rámci Března - měsíce internetu pravidelně zveřejňujeme až v
letním čísle našeho zpravodaje. Letošní jarní číslo je však svým tématem – Knihovny na netu -
přímo zaměřeno na prezentaci knihoven na internetu, a proto v tomto čísle uvádíme souhrnné
informace získané ke konci února. 
Informace jsou čerpány z přehledu akcí na http://www.stk.cz/skip/BMI . K dnešnímu dni bylo
celkem přihlášeno 330 knihoven, z nichž bylo 25 z našeho kraje, což je přibližně 8 % (v přehledu
je uváděno 27 přihlášených knihoven – Knihovna města Hradce Králové je uváděna dvakrát –
akce knihovny a akce metodického oddělení pro knihovníky regionu - a vícekrát je
zaregistrována stejná přihláška MěK Nový Bydžov). Pro informaci: v loňském roce bylo z našeho
kraje zaregistrováno celkem 18 knihoven. Je potěšitelné, že si stále více knihoven začíná
uvědomovat, jak důležité je dát o svých akcích vědět a informovat nejen veřejnost, ale i ostatní
knihovny. 
Jako jedna z prvních knihoven byla přihlášena Školní knihovna při ZŠ Komenského v Trutnově.
Ze školních knihoven je ještě zaregistrována Školní knihovna při ZŠ Jih v Hradci Králové. Je
dobré, že se k celostátním akcím hlásí i knihovny s neprofesionálními pracovníky – Místní
knihovna Urbanice, Místní knihovna Holovousy, Obecní knihovna Velká Jesenice, Obecní
knihovna Stěžery a Obecní knihovna v Roudnici. Pro větší přehlednost jsou přihlášené knihovny
seřazeny nikoliv podle pořadí registrace, ale podle jednotlivých regionů: 
Hradecko: 
Studijní a vědecká knihovna, Knihovna města Hradce Králové, MěK Chlumec nad Cidlinou, MěK
Nový Bydžov, Středisková knihovna Smidary, Místní knihovna Urbanice, Obecní knihovna
Stěžery, Obecní knihovna Roudnice, Školní knihovna při ZŠ Jih. 
Jičínsko: 
MěK Jičín, MěK Hořice, MěK Fráni Šrámka Sobotka, MěK Libáň, MěK Kopidlno, Obecní
knihovna E.Štorcha v Ostroměři, Místní knihovna Stará Paka, Místní knihovna Holovousy. 
Náchodsko: 
MěK Náchod, MěK Police nad Metují, MěK Červený Kostelec, Obecní knihovna Velká Jesenice. 
Rychnovsko a Kostelecko: 
MěK Rychnov nad Kněžnou, MěK Týniště nad Orlicí. 
Trutnovsko: 
MěK Trutnov, MěK Rtyně v Podkrkonoší, MěK Svoboda nad Úpou, Školní knihovna při ZŠ
Komenského v Trutnově. 
Inzerované akce knihoven většinou podporují hlavní cíle BMI a vycházejí vstříc uživatelům při
práci s internetem (Dědo, babi, mailujte s námi; Internet za babku aneb Nauč babičku surfovat
na internetu, Co najdeme na internetu, Internet pro různé skupiny uživatelů, Internet zdarma
nebo se slevou, Internetová školení pro veřejnost, Základy vyhledávání literatury v elektronickém
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katalogu knihovny, Multimediální výukové kurzy – Langmaster a Gopas, atd). 
Ze zajímavých akcí upozorňujeme na aktivity: Naše obec na internetu (Stará Paka) a Kopidlno a
okolí na internetu (MěK Kopidlno); Hledejte si zaměstnání pomocí internetu (MěK Trutnov);
Informativní lekce o internetu pro žáky ZŠ (MěK Hořice); Malujeme po síti – zapojení do soutěže
vyhlášené Českým rozhlasem a ČEZ (MěK Nový Bydžov); Zajdi na náš web, úkol splníš hned –
soutěž pro děti ZŠ (MěK Červený Kostelec); Prezentace elektronických služeb se zaměřením na
hudební výchovu (Knihovna města Hradce Králové) a zprovoznění webových stránek knihovny
(MěK Police nad Metují, Obecní knihovna Velká Jesenice). 
O jubilejním slavnostním zakončení BMI – o Noci s Andersenem, která se koná v roce 200.
výročí narození Hanse Christiana Andersena, budeme podrobně referovat v letním čísle našeho
zpravodaje. Těšíme se na Vaše zprávy, dojmy a fotografie.

      Nyní Vás chci seznámit s podnětnou akcí metodického oddělení Knihovny města Hradce
Králové, které kromě již tradiční Burzy internetových zkušeností vyhlásilo neoficiální soutěž o
nejlepší web knihoven hradeckého regionu – „…web sem, web tam…“.
Cílem soutěže je zaměřit pozornost knihovníků a jejich zřizovatelů k internetové formě
propagace služeb knihoven. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích – knihovny s
profesionálními pracovníky a neprofesionalizované knihovny. Webové stránky bude hodnotit
porota složená ze zástupců Magistrátu města Hradce Králové, Studijní a vědecké knihovny v
Hradci Králové a Knihovny města Hradce Králové. Hodnotit se bude obsah stránek (informace o
rozsahu služeb, tzn. co, kde, kdy a za kolik), aktuálnost stránek a design. 
Metodické oddělení KMHK se stavem webových stránek svých knihoven systematicky na
poradách profesionálních knihoven zabývá již delší dobu. V prosinci loňského roku vypracovala
Mgr. Stanislava Čejková pro knihovny materiál „Stav webových stránek veřejných knihoven s
profesionálními pracovníky okresu Hradec Králové“. Pro informaci přetiskujeme úvodní stránku
celého materiálu.

      Rozbor webových stránek veřejných knihoven s profesionálními pracovníky okresu Hradec
Králové se uskutečnil v listopadu 2004 – toto téma bylo zařazeno na poradu vedoucích
střediskových knihoven okresu, která se konala v Obecní knihovně v Lejšovce dne 30.11.2004. 
Všech 7 profesionalizovaných knihoven se prezentuje prostřednictvím webových stránek.
Obecně lze říci, že vyšší úroveň mají stránky větších městských knihoven (Chlumec nad
Cidlinou, Nový Bydžov, Smiřice a Třebechovice pod Orebem), které k tvorbě stránek využívají
služeb specializovaných firem. 
Na stránkách všech knihoven lze najít otevírací hodiny, ceník, informace o rozsahu služeb  a
informaci o historii knihovny. 
Naopak ve všech případech chybí informace Jak nás najdete (mapa), informace o aktualizaci
stránek  a jméno osoby zodpov ědné za obsah. 
Informace o zřizovateli  uvádějí Třebechovice a Smidary, Černilov a Chlumec pouze v textu. 
Cizojazy čnou verzi  nabízejí knihovny v Chlumci nad Cidlinou (anglicky) a v Novém Bydžově
(anglicky a německy). 
Katalog  vystavuje knihovna v Chlumci nad Cidlinou, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem a
Smiřice. U Černilova je k dispozici seznam fondu. 
Službu Ptejte se knihovny  nabízí pouze Nový Bydžov, který také má nejrozsáhlejší
dokumentaci o uskutečněných akcích. 

      Podrobnější informace o jednotlivých webových stránkách jsou obsaženy v tabulkové příloze
a závěrečném přehledu. U každé knihovny je uvedena webová adresa a dále je sledováno, co
všechno knihovna na webu prezentuje: Výběr jazyka, Mapa, Fotografie budovy, Otevírací doba,
Kontakt (adresa, telefon, fax, e-mail, URL), Zřizovatel (včetně odkazu), Statutární zástupce,
Historie, Zaměstnanci, Struktura organizace, Telefony a elektronické adresy na jednotlivá
oddělení nebo zaměstnance, Služby – Knihovní řád, Ceník, Služby „na místě“, Služby
elektronické, WWW OPAC, Práce se čtenářským účtem – rezervace, prolongace, přehled
výpůjček a další, Ptejte se knihovny, Akce – chystané, Archiv starších akcí, Aktualizace – datum



SVK HK - výpis článku "Božena Blažková : BMI v našem regionu a p... http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=507

3 z 3 1.8.2005 17:19

vytvoření, Poslední aktualizace, Osoba zodpovědná za obsah, Rozcestník – odkazy. Dále je v
rozboru sledováno, zda je na stránkách zřizovatele zmínka o knihovně, zda je odkaz na
nejužívanější vyhledávače a pro potřeby knihoven a zpracovatele jsou u každé knihovny
uváděny poznámky pro příslušnou knihovnu a poznámky pro zpracovatele. 
Při přípravě takto rozsáhlého průzkumu využilo metodické oddělení mimo jiné i články Aleše
Brožka – Stav domácích webových stránek ve řejných knihoven na konci roku… , které jsou
pravidelně otiskovány v časopise Čtenář. Inspirativní je článek Jana Pokorného – Co mohou
knihovny nabízet na webu , který vyšel na pokračování v 9. a 10. čísle Čtenáře v loňském roce.
Autor se v článku podrobně zabývá publikováním internetového obsahu, který rozdělil do tří
základních částí – prezentace, rozcestník a portál. Uvedené články doporučujeme všem
zájemcům o prezentaci knihovny na internetu k prostudování. 
O výsledcích hradecké soutěže „… web sem, web tam …“ vás budeme informovat v příštím
čísle.
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