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Turnov 

středověké město na řece Jizeře, na okraji Euroregionu Nisa 

zpracování drahých kamenů (český granát), šperkařství, 

dnes průmyslové město 

„Srdce Českého ráje“; krásná příroda; v okolí pískovcová 

skalní města, hrady, zámky; turistické centrum 

město Turnov má cca 15.000 obyvatel 

spádová oblast pro cca 30.000 obyvatel 





Městská knihovna 

Antonína Marka Turnov 

historicky knihovna měšťanská 

založena roku 1820 národním 

obrozencem Antonínem 

Markem 

dnes knihovna se všeobecným 

fondem (60.000 svazků včetně 

multimediálních nosičů a 

zvukových knih) 

zaměstnanci (6,5 úvazku) 

poskytují služby ve 3 

odděleních na hlavní budově a 

na 5 pobočkách po městě 

2.000 registrovaných čtenářů 

 









Web knihovny – trend i nutnost 

Stále funkční a aktualizovaná stránka knihovny na 

internetu dnes jeden ze základních pilířů komunikace s 

uživateli. Pro stále se zvětšující okruh lidí opravdu platí: „kdo 

není na internetu, jako když neexistuje“. 

Od roku 2000 trend WEB 2.0 – uživatel vtažen do tvorby 

obsahu webu – interaktivní a sdílený obsah, sociální sítě, 

blogy – uživatelé hodnotí knihy, knihovny na Facebooku, 

knihovníci blogují… 

Přichází WEB 3.0 – umělá inteligence webu, sdílené 

aplikace, 3D prostorové pojetí webu, virtualizovaná prostředí 

v mobilních zařízeních – knihovny v Second Life, čtenář 

hledá knihy a „dojmy“ které v knihovně „zanechali“ ostatní 

uživatelé s mobilem v ruce prostřednictvím projekce... 



Instantní web 

Instantní – předpřipravený, ihned použitelný 

Instantní komunikátory → komunikace → web – stránky 

knihovny připravené okamžitě nabídnout řadu on-line služeb 

včetně komunikace, čili služeb na dálku, ale v reálném čase 

Když instantně, tak snadno a rychle! Jak? Těmito ve Vašem 

národním prostředí rozšířenými prostředky a službami: 

Moderní automatizované knihovní systémy s web katalogem a 

podporou WEBu 2.0, čtenářské konto, rezervace, objednávky, 

knihy na přání, SMS a e-mail komunikace, WAP rozhraní pro 

mobilní zařízení (pochopíte, jakmile začnete používat) 

Informační kanály RSS, diskusní fóra, e-mailové konference 

IM komunikátory – ICQ, Skype, Live Messenger… 

Sociální sítě – Facebook, Twitter, Flicker… 

 

 

 



Web turnovské knihovny 

Web si tvoříme sami: 

předpoklad – někdo je toho v knihovně schopen, máme server pro 

naše stránky (poskytuje včetně domény náš zřizovatel Město Turnov) 

výhody – naprogramujeme si cokoliv a na míru, je to levné 

nevýhody – kvalita webu dána časovými a znalostními možnostmi 

tvůrců i jejich grafickým cítěním 

výsledek – graficky průměrné, informacemi nabité stránky s 

obsahem který nebývá nikdy 100% doplněn, knihovnice mají k 

dispozici vlastní redakční systém umožňující jednoduchou aktualizaci 

obsahu a řadu doplňků v tzv. Intranetu, čili funkce, které jsou jim 

dostupné až po přihlášení, běžní uživatelé je nevidí 

stránky vizuálně i funkčně propojené s on-line katalogem, 

doplňují některé chybějící funkce našeho knihovního systému 

představované funkce webu berte jako inspiraci, nejsou dokonalé 
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ICQ a Skype 

ICQ a Skype v ČR nejpoužívanější IM komunikátory. 

Vše bezplatné, tak proč našim uživatelům tuto možnost 

komunikace nenabídnout? 

Na všech pracovištích máme PC s vyhovujícím připojením k 

internetu doplněné o mikrofon a reproduktory. 

Používáme pro interní komunikaci mezi pracovišti, úspora 

telefonních poplatků. Čtenáři využívají výjimečně. 

Vhodné zmínit v knihovním řádu, riziko textové komunikace 

uživatele, které se hned nepovšimnete či ji přehlédnete. 

Vždy nechávat zapnuté ukládání historie komunikace, 

kontakty zřizovat na pracoviště, nikoliv na osoby. 



ICQ a Skype na našem webu 

Stačí poklepat na ikonku… 

 

 

 

 

 

 

…a je navázáno spojení. 









Informace o novinkách 

Web Slice, RSS kanál apod. 

Oblast Web Slice umožňuje uživatelům prohlížeče Internet 

Explorer zobrazovat snadno nový obsah webu knihovny, 

aniž by samotnými stránkami museli listovat, používáme pro 

zobrazování aktuálních akcí a novinek. Vše zdarma a 

snadno. 

RSS informační kanál je další internetovou bezplatnou 

službou a možností jak informovat uživatele o novinkách v 

knihovně, aniž by museli navštívit náš web. Náš RSS kanál 

zobrazuje obsah totožný s Web Slices, tedy o akcích a 

aktualitách. 

Hromadné rozesílání e-mailů s informacemi o novinkách 

nevyužíváme, často bývá poštovními servery 

vyhodnocováno jako spam, tedy nevyžádaná pošta. 







Tipy na nákup nových knih 

a přihláška čtenáře 

Tipy na nákup nových knih mohou naši čtenáři stejně jako 

v řadě dalších knihoven navrhnout prostřednictvím webu. 

Navíc však mohou sledovat, zda jejich návrh přijmeme. 

Informujeme je o tom e-mailem a rovněž informaci 

zveřejňujeme na webu. 

Jde o příklad funkce, kterou postrádáme v našem 

automatizovaném knihovním systému stejně, jako možnost 

vyplnění přihlášky čtenáře on-line. Nabízíme zatím tedy 

alespoň tisk vyplněné přihlášky prostřednictvím webu. 











On-line katalog přizpůsoben webu 

ukázky funkcí z Intranetu 

On-line katalog námi používaného knihovního systému  

poměrně komplikovaně přizpůsoben vzhledu celého 

webu. 

Funkce knihovního systému rozšířeny prostřednictvím 

stránek intranetu např. o předtisk aršíků barevných 

čtenářských průkazů a SMS bránu k zasílání automaticky 

negenerovaných zpráv čtenářům. 

Redakční systém umožňuje našim knihovnicím snadné 

zveřejňování informací k akcím a o novinkách v knihovně, 

rovněž opravy údajů vztahujících se k jednotlivým oddělením 

a pobočkám. 

Vše viz následující ukázky: 





















Ptejte se knihovny 

Facebook… 

Zájemce o informace s námi může komunikovat rovněž 

prostřednictvím celostátního webového portálu služby 

„Ptejte se knihovny“, tuto možnost však využívá ročně jen 

pár tazatelů. Lidé se nás ptají pochopitelně raději přímo. 

Máme založen profil na Facebooku, ale krom základních 

informací o naší knihovně dosud z časových důvodů 

nepřispíváme pravidelnými informacemi o dění v knihovně. 

Máme v této oblasti komunikace prostřednictvím sociálních 

sítí ještě co dohánět. 



…a co dál? 

…a co dál? „Usiluj, dokud času 

zbývá, přítomnost je kolébkou 

budoucnosti.“ – Motto 

zakladatele naší knihovny, pátera 

Antonína Marka se jeví dnes tolik 

aktuální, dnes kdy knihovny i my 

knihovníci stojíme před zkouškou 

zda a nakolik obstojíme v 

konkurenci informačních 

technologií a elektronických knih. 



Děkuji za pozornost 

 

Hanuš Karpíšek 

 

h.karpisek@knihovna.turnov.cz 

 

a samozřejmě  

 

ICQ: 227822643 

Skype: hanour 


