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Turnov 

Średniowieczne miasto nad Izerą, na pograniczu 

Euroregionu Nysa 

Obróbka kamieni szlachetnych (czeski granat), jubilerstwo, 

dziś miasto przemysłowe 

„serce Českého ráje“; piękna przyroda; w okolicy skalne 

miasta z piaskowca, zamki, pałace, centrum turystyczne 

miasto Turnov liczy ok 15.000 mieszkańców 

Centrum adm. dla ok 30.000 obywateli 





Městská knihovna 

Antonína Marka Turnov 

Pierwotnie biblioteka 

mieszczańska założona w 1820 r. 

przez „budziciela narodu“ Antonía 

Marka 

Obecnie biblioteka oferuje 

wszechstronny księgozbiór        

(60 000 vol łącznie z multimediami 

i dokumentami audio) 

pracownicy (6,5 etatów) 

zatrudnieni w 3 działach w 

budynku głównym i 5 miejskich 

filiach 

2.000 zarejestrowanych 

czytelników 

 









www biblioteki– trend i konieczność 

Stale funkcjonująca i aktualizowana strone internetowa 

biblioteki jest dzisiaj jednym z filarów komunikowania sie z 

czytelnikami. Zwiększa się krąg osób, które twierdzą, kogo 

nie ma w internecie, to jakby w ogóle nie istniał.  

Od roku 2000 modny WEB 2.0 – uzytkownik jest twórcą 

zawartości strony – interaktywna zawartość, portale 

spolecznościowe, blogi – uzytkownicy oceniają książki , biblioteki 

na facebooku, bibliotekarze blogują...  

Nadchodzi WEB 3.0 – sztuczna inteligencja stron www, webu, 

otwarte aplikacje, 3D przestrzenne rozumienie webu, wirtualne 

przestrzenie w urządzeniach przenośnych – biblioteki w Second 

Life, czytelnik szuka książki i „wrażenia“ które pozostawili w 

bibliotece inni czytelnicy z urządzeniem przenośnym w ręku za 

pośrednictwem projekcji ...  



Instant web 

Instant – półprodukt, natychmiast do użycia 

Instant komunikatory → komunikacja → www – strony bibliotek 
przygotowane błyskawicznie oferują szereg usług on-line w tym 
komunikację, czyli usług zdalnych w czasie realnym 

Jeśli instant, to łatwo i szybko! Jak? Tymi środkami i usługami, 
które są dostępne w danym  środowisku (kraju) : 

Nowoczesne zautomatyzowane systemy biblioteczne: www z 
katalogiem i wsparciem WEBu 2.0, konto czytelnicze, 
rezerwacja, zamówienia, książki na życzenie, SMSowa i e-
mailowa komunikacja, WAP przedział dla urządzeń przenośnych 
(zrozumiecie jak tylko zaczniecie używać ) 

Kanały informacyjne RSS, forum dyskusyjne ,konferencje e-
mailowe 

IM komunikatory – ICQ, Skype, Live Messenger… 

Portale społecznościowe– Facebook, Twitter, Flickr… 

 

 

 



www biblioteki w Turnowie 

Stronę tworzymy sami: 

warunki – w bibliotece jest ktoś, kto posiada wymagane umiejętności, 
mamy serwer dla  naszej strony (udostepnie, łącznie z domeną nasz 
organizator, miasto Turnov 

korzyści– programujemy na własną miarę i co chcemy, co jest tanie 

Niewygody  – jakość www zależy od ilości czasu i umiejętności twórców 
oraz od ich wyczucia graficznej estetyki 

efekt – graficznie przeciętne, przepełnione informacjami strony z 
zawartością, która nie jest w 100 % uzupełniana. Bibliotekarze 
dysponują własnym systemem redakcyjnym, który umożliwia łatwą 
aktualizację zawartości i szerek dodatków w tzv Intranecie, czyli funkcje, 
którę są dla nich dostępne po zalogowaniu, zwykli użytkownicy ich nie 
widzą 

Strony wizualnie i funkcjonalnie połączone z katalogiem on-line, 
uzupełniają pewne braki wynikające z systemu bibliotecznego 

Prezentowane funkcje www odbierajcie jako inspirację, nie są doskonałe 



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 

nevýhdy – kvalita webu dána časovými a znalostními možnostmi 

tvůrců i jejich grafickým cítěním 

výsledek – graficky průměrné, informacemi nabité stránky s nikdy na 

100% doplněným obsahem, 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 



ICQ i Skype 

ICQ i Skype są w Czechach najopularniejszymi 
komunikatorami   

Są darmowe, więc dlaczego nie zaproponować naszym 
czytelnikom tej formy komunikacji? 

Wszytskie stanowiska pracownicze są wyposażone w  PC z 
odpowiednim łączem internetowym, mikrofon i urządzenia do 
reprodukcji 

Używane do wewnetrznej komunikacji między pracownikami, 
oszczęność na kosztach rozmów tel.  Czytelnicy korzystają 
sporadycznie. 

Ważne umieścić o tym informacje w regulaminie, ryzyko 
komunikacji tekstowej użytkowników, która może umknąć uwadze, 
czy będzie poza kontrolą.  

Zawsze mieć włączone archiwum, kontakty łączyć ze 
stanowiskiem a nie z osobą.  



ICQ a Skype na našem webu 

Wystarczy kliknąć na ikonkę… 

 

 

 

 

 

 

… i połączenie zostaje  

           nawiązane 









Informacje o nowosciach 

Web Slice, RSS itp. 

Web Slice umożliwia użytkownikom dzięki przeglądarce 

Internet Explorer w prosty sposób przejrzeć nowości 

zawartości strony bez potrzeby przeglądania kolejnych 

podstron, wykorzystywane przy  prezentowaniu dodanych 

wydarzeń, nowości. Wszytsko za darmo i przystępnie 

RSS kanał informacyjny jest kolejną bezpłatną usługą i 

możliwością informowania użytkownika o nowościach w 

bibliotece, bez wchodzenia na naszą stronę. Nasz RSS 

pokazuje zawartość tożsama z Web Slice, tzn o 

wydarzeniach i aktualnościach 

Zbiorowe wysyłanie e-maili z informacjami o nowościach – 

nie wykorzystujemy, serwery poczty często sa traktowane 

jak SPAM, a więc jako niemile widziana poczta   







Propozycje zakupu nowości 

zgłoszenie czytelnika 

Propozycje zakupu nowości nasi czytelnicy, podobnie jak 

w wielu innych bibliotekach mogą zaproponować tytuły za 

pośrednictwem strony www. Co więcej mogą też 

obserwować, czy ich propozycja została zaakceptowana. 

Informujemy o tym w e-mailu oraz publikujemy na stronie 

www.  

Jest to przykład funckji, którą oferujemy z naszego systemu 

bibliotecznego, chodzi o możliwosć samodzielnego 

wypełnienia deklaracji czytelnika, zgłoszenia sie do biblioteki 

on-line. Proponujemy też druk wypełnionej karty czytelniczej 

za pośrednictwem strony www 











Katalog on-line katalog przystosowany do 

www; przykłady funkcji z Intranetu 

Katalog on-line używanego przez nas systemu 

bibliotecznego został z niewielkimi komplikacjami 

przystosowany do wyglądu całej strony www 

Funkcje systemu bibliotecznego dzięki możliwościom 

Intranetu zostały rozszerzone o : wydruk testowy kolorowych 

kart czytelniczych, bramkę SMS do rozsyłania 

automatycznie wygenerowanych wiadomosci do czytelników 

Moduł redakcyjny - daje bibliotekarzom możliwość szybkiej 

publikacji informacji o wydarzeniach i nowościach w 

bibliotece a również poprawiania danych dotyczących 

poszczególnych działow i filii 

Wszystko obrazują przykłady: 





















Zapytajcie w bibliotece 

Facebook… 

Zainteresowani informacjami może się z nami komunikować 

za pośrednictwem ogólnokrajowej – centralnej usługi 

Zapytajcie w bibliotece – korzysta z niej rocznie kilku 

zainteresowanych. Ludzie zwracają się z pytaniami 

bezpośrednio do bibliotekarzy 

Załozyliśmy  profil na Facebooku, ale oprócz 

podstawowych informacji o bibliotece z braku czasu nie 

publikujemy tam aktualnych informacji o wydarzeniach w 

bibliotece. W dziedzinie komunikacji za pomoca portali 

społecznościowym musimy się jeszcze uczyć 



…co dalej? 

…co dalej? „Staraj się póki jest 

czas, teraźniejszosć jest 

kolebką przyszłości“ – Motto 

założyciela naszej biblioteki, 

księdza Antonína Marka dziś jest 

wciąż aktualne, obecnie biblioteki 

i my bibliotekarze stajemy przed 

egzaminem, czy i na ile uda nam 

się wytrwać w obliczu konkurencji 

technologii informatycznych i 

książek elektronicznych.   



Dziękuję za uwagę 

 

Hanuš Karpíšek 

 

h.karpisek@knihovna.turnov.cz 

 

I oczywiście  

 

ICQ: 227822643 

Skype: hanour 


