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Základní doporučené údaje na webové stránce knihovny 
 
Webové stránky knihovny dnes tvoří jeden ze základních informačních zdrojů o knihovně. 
Dle Deníku pro veřejné knihovny1 lze za statisticky evidovanou webovou stránku považovat 
tu, která obsahuje minimálně následující informace (psáno tučně, ostatní jsou doporučené): 
 

 název a sídlo knihovny  

 kontaktní údaje 

 provozní doba 

 stručná charakteristika a organizační struktura (oddělení) 

 knihovní řád 

 on-line katalog knihovny (pokud ho knihovna má) 

 odkazy na další knihovny (u obsluhovaných knihoven na knihovnu pověřenou 
výkonem RF a na MSVK) 

 odkaz na zřizovatele (provozovatele) 

 odkazy na celostátní knihovnické akce 
 
Zde není podstatné, zda má knihovna webovou stránku samostatně či zda jsou informace o 
knihovně na webové stránce obce. 
 

Sledování návštěvnosti webové stránky pro potřeby statistiky 
 
Pro sledování návštěvnosti webové stránky je nutné mít počitadlo přístupů, pomocí kterého 
lze sledovat tyto údaje: 
 

 počet vstupů na webovou stránku z prostředí knihovny 

 počet vstupů na webovou stránku z prostředí mimo knihovnu 

 počet vstupů do katalogu z prostředí knihovny 

 počet vstupů do katalogů z prostředí mimo knihovnu 

 počet vstupů do databází (pokud knihovna zpřístupňuje) z prostředí knihovny 

 počet vstupů do databází (pokud knihovna zpřístupňuje) z prostředí mimo knihovnu 

                                                      
1
 Dostupné z: < http://knihovnam.nkp.cz/docs/stat/DVK2009_2010_Silny.pdf> 
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Jak lze zřídit webovou stránku knihovny? 
 
Knihovny si mohou zřídit bezplatně či s minimálními náklady webovou stránku. Pokyny, 
kontakty a rady mohou nalézt zde: 
 

 www.naseknihovna.cz  

 http://www.knihovna.info/  

 http://webknihovny.cz 
 

Počítadlo přístupů: 
 

Seznam zde:  
http://odkazy.seznam.cz/Pocitace-a-internet/Internet-a-WWW/Tvorba-WWW/Pocitadla-
pristupu/.  
 

Doporučení: 
 
Doporučujeme knihovnám, aby si provedly úpravy na svých webových stránkách (doplnění 
chybějících údajů, zřízení počitadla přístupů, odkazy apod.). 
 
Ty knihovny, které zatím nemají webové stránky (případně informace na www svého 
zřizovatele/provozovatele), aby si stránku se základními údaji o knihovně zřídily. 
 
Udržujte také aktuálnost webové stránky, do aktualit nezahrnujte informace starší než 
měsíc, upravujte údaje, u kterých dochází ke změně! 
 
Doporučujeme konzultaci s knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, kde 
kolegové a kolegyně poskytnou radu. 
 
V Ostravě dne 24. června 2010  
 
Marie Šedá, oddělení služeb knihovnám 
 

mailto:osk@svkos.cz
http://www.naseknihovna.cz/
http://www.naseknihovna.cz/
http://www.knihovna.info/
http://www.knihovna.info/
http://www.knihovna.info/
http://webknihovny.cz/
http://odkazy.seznam.cz/Pocitace-a-internet/Internet-a-WWW/Tvorba-WWW/Pocitadla-pristupu/
http://odkazy.seznam.cz/Pocitace-a-internet/Internet-a-WWW/Tvorba-WWW/Pocitadla-pristupu/

