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Honsnejmanová           

 
     Mezi pravidelné dopisovatele našeho zpravodaje patří knihovnice z Mokrého. Kromě 
zpravodajství, co je nového v její knihovně, od ní občas dostávám zajímavé úvahy. V létě mi v 
souvislosti s projektem internetizace (PIK) napsala následující úvahu o významu internetu. 
 
      Internet je skvělá věc, to dnes ví skoro každé malé dítě. Ale co je to internet? Kdo ví, co to slovo 
znamená? Náhodně jsem se zeptala svých známých i méně známých a jejich odpovědi byly 
víceméně charakteru pokrčení ramen nebo slova „Já ti ani nevím“ a v lepším případě dotyčný 
člověk věděl, že je to forma komunikace mezi lidmi. 
 
      Tak já vám to tedy povím, čistě jen z laického hlediska, co jsem se sice naučila, co mi zdaleka 
sice nestačí, abych slovu internet dokonale porozuměla, ale snad ho o něco lépe pochopila. 
Internet je mezinárodní počítačová síť, jejímž základem je propojení počítačů tak, aby toto propojení 
umožňovalo vzájemnou komunikaci, což většina z nás dokonale zná při „mejlování“ a „chatování“ 
nebo „skypování“ a tak dále. 
 
      Ale i internet, ostatně jako všechno, má svoje výhody a nevýhody a je dobré o nich alespoň 
něco málo vědět. Velkou výhodou je rychlý přístup k informacím, což já osobně pokládám v dnešní 
době za velmi důležité. Je to nabídka širokého spektra informací z celého světa, ze všech odvětví 
lidských činností, získání informací nejen ze současné doby, ale i o tom, co lidstvo kdy objevilo a na 
čem kdy pracovalo. Jak je to jednoduché: stačí jen do vyhledávače zadat slovo a už se nám objeví 
spousta informací, spousta možností dalšího hledání. Řekla jsem jednoduché? No to zas ne, i 
hledání má svoje pravidla. Důležité je přesně vědět, co chceme nalézt, a čím konkrétnější dotaz, 
tím lepší informaci získáme. 
 
      Dalšími výhodami jsou například elektronické bankovnictví, v poslední době velmi populární 
internetový obchod, ale to nejlepší je elektronická komunikace neboli to naše známé a oblíbené 
„mejlování“. 
 
      Velkou výhodou internetu je, že můžeme informace získávat, ale také je na internet vkládat. Ti 
schopnější si dokáží založit webové stránky, prezentují svoji osobu, svoji firmu, nebo jen tak 
vkládají informace pro pobavení i užitek. 
 
      K získávání informací dnes již funguje spousta databází a elektronických encyklopedií, do 
kterých může přispívat každý, třeba i já, pokud mám nějakou zajímavou informaci. 
 
      Ale k tomu všemu patří bohužel i ta druhá stránka, právě ty nevýhody, jako jsou viry, zneužívání 
bankovních účtů, počítačová špionáž a stále pro většinu lidí i to, že 95 % internetu je v angličtině. 
 
      Jak se může obyčejný člověk naučit pracovat s internetem? Znám jednu opravdu moc dobrou 
instituci, která k tomu má ty nejlepší podmínky a tou je knihovna. Ano, naše oblíbená knihovna, kam 
jsme si donedávna chodili jen půjčovat knihy a která se postupem času proměnila v téměř dokonalé 



informační středisko. Tak právě zde vám poradí, jak na internet. A nemusí to být zrovna obří 
knihovna krajských rozměrů, ale třeba i malá vesnická knihovnička, kde již dnes také ve většině 
funguje internet pro veřejnost. 
 
      Tak jako třeba u nás v Mokrém. V červnu letošního roku jsme se konečně dočkali vytouženého 
internetu, na který jsme čekali téměř tři roky. Obavy, že čtenáři i zcela náhodní návštěvníci naší 
knihovny už dávno internet mají doma a internet v knihovně je zbytečný, se rozplynuly hned s 
prvními návštěvníky, kterých stále přibývá, že snad budeme muset rozšířit provozní dobu internetu. 
Znamená to sice více práce i starostí, ale přesto, ta dlouhá cesta k internetu nebyla nakonec vůbec 
zbytečná. 
 
      Co říci závěrem? Snad jen, že internet je opravdu skvělá věc a hlavně užitečná, přístupná 
každému bez ohledu na věk. Nakonec, vždyť počítač je jen železná bedna, které vládne zas jen a 
jen člověk! 
 
      Původně jsem si myslela, že úvahu použiji v rubrice Na slovíčko. Mezitím jsem však dostala z 
Mokrého řadu informací o webových stránkách, které si vytváří sama knihovnice. Uvědomila jsem 
si, že si mokerská knihovna za svůj přístup k internetu a webovým stránkám opětovně zaslouží být 
zařazena v Šumných knihovnách. 
 
      Knihovnice paní Honsnejmanová patří mezi ty knihovníky, kterým dělá radost učit se něčemu 
novému. Pracuje na Obecním úřadě v Mokrém jako účetní. Stará se o obecní knihovnu a obecní 
kroniku. Je absolventkou rekvalifikačního kurzu pro knihovníky a získané znalosti systematicky 
využívá i ve své malé knihovně. Dokáže si najít informace o knihovnických akcích a nelituje času, 
aby se jich mohla zúčastnit. O svých akcích a aktivitách píše nejen do našeho zpravodaje, ale i do 
regionálního tisku. 
 
      Z webových stránek Knihovny U Mokřinky se mohou inspirovat i daleko větší knihovny. Kromě 
obvyklých informací (půjčovní doba, statistika, dokumenty, historie a současnost, knižní novinky a 
tipy, akce knihovny) zde knihovna nabízí i celou řadu zajímavých rubrik. Nejvíce mne zaujala 
nabídka v oddíle Aktuality – Chcete přijímat aktuální zprávy? Jednoduchým způsobem je možné si 
objednat informace o novinkách na webu prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS. Oddíly 
Knihovna v tisku a Odkazy na užitečné weby nenajdeme někdy ani u profesionálních knihoven. 
Zcela originální jsou však nové oddíly Výpravy za literaturou (po zájezdu na Jižní Moravu) a 
Výpravy za věděním (po exkurzi do hradeckých knihoven). Knihovnice zde zcela cíleně začíná 
používat webové stránky knihovny nejen jako informaci o vlastní knihovně, ale i jako rozcestník k 
dalším zajímavým informacím. 
 
      Přesvědčte se sami na adrese: http://www.obecmokre.cz/knihovna/ . Knihovnice bude určitě 
ráda, když zvýšíte návštěvnost stránek a odpovíte na anketu Jak se vám líbí naše knihovna a její 
webové stránky. 
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