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Úspěšné weby našich 
knihoven           

Božena Blažková           
 

     Letos po osmé, poprvé pod záštitou Asociace krajů České republiky, organizoval Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) soutěž BIBLIOWEB o nejlepší webovou 
prezentaci knihovny. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 veřejných a odborných knihoven. Dle slov 
předsedy poroty Ing. Aleše Brožka (SVK Ústí nad Labem) byla hodnocena především kvalita 
obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost 
stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Pro letošní ročník byla 
charakteristická účast knihoven v malých obcích. Účast knihoven našeho regionu lze jednoznačně 
hodnotit jako pozitivní. V kategorii knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Místní 
knihovna Urbanice ( http://www.urbanice.cz/knihovna/ ). Letos potřetí hodnotila stránky 
soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím webových 
stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
( http://knihovna.jicin.cz ). Bibliowebu se za náš region dále zúčastnila Obecní knihovna v Mokrém 
( http://www.obecmokre.cz/knihovna ), která získala Cenu veřejnosti udělenou sdružením BMI při 
soutěži Zlatý erb. Knihovnám gratulujeme a doufáme, že jejich webové stránky budou inspirovat 
ostatní knihovny. Podrobné informace o Bibliowebu i průběhu letošního BMI naleznete na adrese: 
http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb07.htm . 
 
      Již několikrát jsme psali o péči, kterou webové prezentaci malých knihoven věnuje Knihovna 
města Hradce Králové. Metodické oddělení této knihovny vyhlásilo v rámci BMI již 3. ročník soutěže 
"... web sem, web tam ...". Stále se zvyšující počet přihlášených knihoven zřetelně ukazuje na 
potřebu systematické péče pověřené knihovny v kombinaci s vhodnou motivací. V hradecké soutěži 
se porota zaměřuje nejen na obsah a aktuálnost stránek, ale i snadnost vyhledávání a přehlednost 
poskytovaných informací. V kategorii neprofesionalizovaných knihoven se na 1. místě umístil web 
Obecní knihovny Žíželeves: http://www.zizeleves.unas.cz/ . V kategorii profesionalizovaných 
knihoven udělila porota 1. místo Městské knihovně Chlumec nad Cidlinou: http://www.chlumec-
n-cidlinou.cz/instituce/knihovna/default.htm . Slavnostní zakončení soutěže a předání cen vítězům 
se uskutečnilo na aktivu knihovníků v dubnu letošního roku. 
 
      Důsledná a systematická péče o web knihovny přináší nejen zájem veřejnosti, ale i kolegů 
knihovníků. Na celostátním semináři Regionální funkce knihoven 2007 zastupovaly náš region 
referáty I nejmenší knihovny mohou mít pěkné weby - jak to dělají? (Kateřina Hubertová, Knihovna 
města Hradce Králové) a Oddíl "Pro knihovny" na webových stránkách pověřené knihovny (Eva 
Semrádová, SVK Hradec Králové). Všechny prezentace ze semináře jsou k dispozici na adrese: 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/RegFceSemin07.htm . 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 


