
Webové stránky knihoven
Aktualizace, knihovní řády, akce, nejčastější nedostatky



Šablony webových stránek

 www.webknihovny.cz

 www.knihovna.cz

 www.webnode.cz

 Údaje o knihovně na webových stránkách obce

 Jiné – vlastní, infocentrum, kulturní dům, e-stránky …

Webknihovny.cz 47

Knihovna.cz 8

Webnode.cz 4

Stránky OÚ 9

jiné 10

celkem 78



Webová prezentace

 Název a sídlo knihovny, název zřizovatele, kontaktní údaje, stručnou 

charakteristiku knihovny, výčet oddělení, provozní dobu, knihovní řád, 

přehled nabízených služeb, poplatky (Standard pro dobrou knihovnu)

 Doporučený údaj – odkaz na Souborný katalog ČR a službu „Ptejte se 

knihovny“

 Vhodné – fotogalerie, seznam doporučené četby, plánované akce, nové 

knihy (VF), informace o on-line katalogu (jak rezervovat knihu, čtenářském 

kontu), odkaz na pověřenou knihovnu a zřizovatele, facebook

 Důležité - změny, pozvánky na akce

 Aktualizace – pravidelně, nejdéle po 3 měsících



Aktualizace a jednotlivé záložky

 Většina knihoven má letošní aktualizaci, 6 knihoven aktualizaci v 

roce 2018 a 3 knihovny naposled v roce 2017!

 Knihovní řád – v prosinci 2018 mělo jen 35 % knihoven zveřejněný 

aktualizovaný knihovní řád podle směrnice GDPR, nyní je to  už 45% 

knihoven

 Základní údaje podle Standardu pro dobrou knihovnu má většina 

knihoven správně



On-line katalog

 Neprofesionální knihovny  – 44 z 61 neprofesionálních knihoven –

info o možnostech práce s ním - minimum , počty vstupů mimo 

knihovnu do on-line katalogu jsou o 282 a do čtenářského konta 
mimo knihovnu jsou jen o 11 vstupů vyšší oproti loňskému roku –

letos byly kvalifikované odhady vstupů kvůli nesmyslným číslům z 

útoků

 Info o možnostech on-line katalogu – knihovny, které mají nový AKS 

a začínají s půjčováním

 profesionální knihovny – všechny mají on-line katalog, počty vstupů 

mimo knihovnu do on-line katalogu jsou o  1778 vyšší a do 
čtenářského konta mimo knihovnu jsou jen o 100 vstupů nižší oproti 

loňskému roku



Nejčastější nedostatky

 Prázdná záložka – pokud tam není co dát, záložku zrušit, nebo aspoň 
dát text – „anketa se připravuje“

 Text v záložce neodpovídá názvu záložky – název je Služby a v textu je 
historie knihovny

 Zastaralý obsah – nové knihy z roku 2017 a starší, seznamy VF, které 
jsou už vráceny do MěK, info o pořádané akci v roce 2012

 Záložka Novinky, Aktuálně – po skončení té avizované akce tuto akci 
vymazat!  - př. 31.1.2019 bude zavřeno a je to tam ještě v březnu

 Pozvánka na akci – po ukončení akce vymazat pozvánku a info o akci 
dát do záložky o proběhlých akcích, popř. vytvořit novou záložku Akce 
– zdroj při žádostech o dotace

 Grafická úprava – důležité věci zvýraznit, jiné typy písma, ale 
přehledně a vkusně









Kvizy

Jednoduché vložení

Stránky jsou na kvizy nastavené

Zdroje:

Československá bibliografická 

databáze

https://www.cbdb.cz/novinky

Čtenářův sympatický rádce -

http://www.ctesyrad.cz/kvizy

Český rozhlas 

http://www.radiojunior.cz/kvizy



Ankety

Jednoduché vložení

Jakákoliv otázka

Viditelné výsledky



Děkuji za pozornost
Bc. Jitka Štípská


