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Możliwości 

 Własna domena i strona www 

 Informacje o bibliotece na stronie www 
organizatora (samorząd/instytucja) 

 Szablony stron www dla bibliotek 

 Szablony stron www dostępne w 
Internecie 



Własna domena i strona www 

 Strony www 
większych bibliotek 

 Profesionalny wygląd 

 Wykorzystanie 
możliwości Web 2.0 
(RSS, blogi, portale 
społecznościowe, …) 

 Dążenie do 
osiągnięcia 
maksymalnej 
dostępności, 
zawartości i 
funkcjonalności 





Informacje o bibliotece na stronie 
organizatora (gmina) 

 
 Strony biblioteki w 

najróżniejszych 
miejscach strony – 
niejednorodnie, 
idealnie gdy jest 
bezpośredni odnośnik 

 Zwykle własny dostęp 
bibliotekarza do strony 
www 

 Często ograniczone 
możliwości 
wykorzystania 
technologii  Web 2.0  





Szablony stron ww 
szablony stron www dla małych bibliotek 

 

 Starsze wersje szablonów na 
stronie webzdarma.cz 

 Pod patronatem Biblioteki 
miasta  Hradec Králové 

 Od roku 2006, całkowicie 
darmowe 

 Łatwy w obsłudze przez 
bibliotekarza z minimalnymi 
umiejętnościami 
informatycznymi 

 ok 650 zarejestrowanych 
bibliotek (rok 2009) 

 Obecnie już bez  wsparcia 
merytorycznego i 
technicznego 

 





Szablony stron www 

szablony stron www dla małych bibliotek, wersja 2.0 

 

 Nowa wersja udostępniana 
na serwerze Biblioteki 
miasta Hradec Králové 
webknihovny.cz, od roku 
2010 

 Opłaty roczne - minimalne 
 Rozszerzone możliwości 

przy zarządzaniu stroną 
 Bezpieczne dodawanie 

informacji 
 Gwarancja funkcjonalności 
 416 zarejestrowanych 

uzytkowników 
(kwiecień  2011) 





Szablony www 
Librísek – www dla bibliotek dziecięcych 

 Zbudowany na szablonie 
www dla małych bibliotek 

 Zlokalizowany na serwerze 
Biblioteki miasta Hradec 
Králové webknihovny.cz 

 Dostosowany do potrzeb 
stron www bibliotek 
dziecięcych i 
młodzieżowych   ->projekt 
odpowiada wymaganiom 
młodych czytelników 

 Opłata 600,-Kč/rok, 6 
zarejestrowanych bibliotek 

(kwiecień 2011) 

 





Szablony www 
Szablony www Regionalnej biblioteki w Karviné 

 Dostawcą usługi jest 
Regionalna biblioteka  
w Karviné 

 Oferta przygotowania 
www wg wzoru, łącznie z 
usługami webhostingu i 
zarządzania wybraną 
domeną 

 Wybór z 8 wzorów 

 Udostępniane bezpłatnie 

 412 zarejestrowanych 
bibliotek (kwiecień 2011) 





Szablony www 
Webovky.knihovna.cz 

 Tworzenie www w 
systemie redakcyjnym 
Webnode 

 Przygotowana 
wzorcowa zawartość 
17 wzorów 
internetowych stron 
bibliotek 

 Z założenia dla małych 
bibliotek 

 26 zarejestrowanych 
bibliotek (kwiecień 
2011)  

 
 

 

 Powstały dzięki współpracy Morawskiej biblioteki w Brnie i 
Uniwersytetu im. T.G. Masaryka w Brnie 

 Od roku 2010, płatne 
 

 





Szablony www dostępne w 
Internecie 

 Możliwość ściągnięcia najróżniejszego rodzaju szablonów 
stron z portali czeskich i zagranicznych 

 ALE: funkcjonalność, jakość, dopasowanie,… ZAWSZE 
zagwarantowana??? 

 Płatne i darmowe (często darmowe z ograniczonymi 
funkcjami ) 



 

Děkuji za pozornost! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Dziękuję za uwagę!  


