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Moţnosti  

 Vlastní doména a webová stránka 

 Informace o knihovně na webových 
stránkách zřizovatele (obce/instituce) 

 Šablony webu pro knihovny 

 Šablony webu volně na Internetu 



Vlastní doména a webová stránka 

 

 Weby větších 
knihoven 

 Profesionální design 

 Vyuţití prvků Web 2.0 
(RSS, blogy, sociální 
sítě, …) 

 Snaha o dosaţení 
maximální přístupnosti 
obsahu i funkčnosti 





Informace o knihovně na webových 
stránkách zřizovatele (obce) 

 
 Stránky knihovny 

v nejrůznějších 
záloţkách webu – 
nejednotné, ideálně 
přímý odkaz 

 Obvykle vlastní přístup 
knihovníka na webové 
stránky 

 Často omezené 
moţnosti vyuţití 
technologií Web 2.0  





Šablony webu 
Šablona webu pro malé knihovny 

 

 Starší verze šablony 
na serveru webzdarma.cz 

 Pod záštitou Knihovny 
města Hradce Králové 

 Od roku 2006, zcela 
zdarma 

 Obsluhovatelný knihovníky 
i s minimálními znalostmi 
informačních technologií 

 Cca 650 registrovaných 
knihoven (rok 2009) 

 V současné době jiţ není 
poskytována podpora 

 





Šablony webu 
Šablona webu pro malé knihovny, verze 2.0 

 

 Nová verze provozovaná 
na vlastním serveru 
Knihovny města Hradce 
Králové webknihovny.cz, 
od roku 2010 

 Minimální roční poplatky 
 Rozšíření moţností 

při správě webu 
 Bezpečné zálohování 

obsahu 
 Garance funkčnosti 
 416 registrovaných 

uţivatelů šablony 
(duben 2011) 





Šablony webu 
Librísek – web pro dětské knihovny 

 Odvozen od šablony 
webu pro malé knihovny 

 Provozovaný na serveru 
Knihovny města Hradce 
Králové webknihovny.cz 

 Vhodný pro webové 
stránky oddělení pro děti 
a mládeţ ->design 
přizpůsobený nárokům 
dětského čtenáře 

 Jednotný poplatek 600,-
Kč/rok, 6 registrovaných 
knihoven (duben 2011) 

 





Šablony webu 
Šablony webů Regionální knihovny v Karviné 

 Poskytovatelem 
Regionální knihovna 
v Karviné 

 Nabídka zhotovení www 
stránek podle vzoru 
včetně webhostingových 
sluţeb a správy vybrané 
domény 

 Výběr z 8 vzorů 

 Zdarma 

 412 registrovaných 
knihoven (duben 2011) 





Šablony webu 
Webovky.knihovna.cz 

 Tvorba webu 
v redakčním systému 
Webnode 

 Předpřipraven obsah 
17 vzorů webových 
prezentací knihoven 

 Primárně určeno 
pro menší knihovny 

 26 registrovaných 
knihoven (duben 
2011)  

 
 

 

 Vznik za spolupráce Moravské zemské knihovny v Brně 
a Masarykovy univerzity v Brně 

 Od roku 2010, zpoplatněno 
 

 





Šablony webu volně na Internetu 

 Moţnost downloadu nejrůznějších typů šablon webu 
z českých i zahraničních portálů 

 ALE: funkčnost, kvalita, vhodnost,… VŢDY zaručena??? 

 Placené i zdarma (často zdarma s omezenou funkčností) 



 

Děkuji za pozornost! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Dziękuję za uwagę!  


