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Produkty a služby Regionální knihovny Karviná (RKK) 

- virtuální RKK v prostředí Second Life 

- Beletrie 

- Rešerše 

- Městský informační systém 

- MVS 

- knihovna.info – webové služby pro knihovny 

- karvina.info -  Infoservis pro malé a střední podnikatele 

- plány do budoucna  

 

 



Second Life (SL) - trojrozměrný virtuální svět, ve kterém lidé žijí paralelně svůj 

druhý život, platforma ke komunikaci, vizualizaci a sdílení informací, 

celosvětový portál, který v roce 2003 vyvinula společnost Linden Lab v San 

Franciscu 

Avatar - člověk ve virtuálním světě 

Komunikace pomocí - chatu (textu), voice chatu (hlasu) 

                                    poznávají se, vzdělávají se, chodí na přednášky, relaxují 

Linden dolary - místní virtuální měna potřebná při obchodování v SL 

 

 

 



SL je velké virtuální prostředí, kde jsou na ostrovech umístěny jednotlivé státy  

se svou kulturou. 

Na celém světě je k SL průměrně připojeno on-line 40-80 tis. lidí v jakýkoli jeden 

okamžik. 

V roce 2007 vzniklo v SL české a slovenské město BOHEMIA, které čítá nad  

60 tis. uživatelů mluvících česky a slovensky.  

Vstup do SL předpokládá mít k dispozici počítač, stáhnout si speciální program, 

zaregistrovat se na www.secondlife.cz 

Regionální knihovna Karviná v roce 2008 zakoupila parcelu, vybudovala virtuální 

knihovnu, která zahájila svou činnost k 1. 7. 2008. 

Knihovna využívá kreativní potenciál SL a ve virtuálním světě prezentuje a nabízí 

své produkty a KIS. 

 



v roce 2009  - virtuální párty konference s odbornou přednáškou na téma 

„Psychologie na internetu a ve virtuálním prostředí” (účast 86 avatarů), 

konferenci pořádal ve spolupráci s RKK Kabinet informačních studií a 

knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  

 

 

 



 Přehled dalších aktivit - informační servis RKK: 

      -  Městský informační systém 

      -  Infoservis pro podnikatele 

      -  elektronická MVS            

      -  Dezideráta  

      -  Filmový klub 

  -  e-Antikvariát 

 



Přehled dalších aktivit - informační servis RKK: 

- on-line  konzultace 

- Beletrie 

- Rešerše 

- SOVA – časopis RKK 

- informační tabule -  informace o akcích knihovny a města 

-   virtuální galerie výstav z Galerie Pod Věží 

- 3D katalog -  bibliografické údaje, anotace, úryvky a náhledy obálek 

                          ukázky, trailery  

 

 

 



Databáze Beletrie (od roku 1991) www.beletrie.biblioset.cz 

-    formálně i věcně zpracovaná literatura, která se nachází v KF RKK 

- vyhledávání titulu podle zadaných kritérií (kombinace uměleckého směru, 

literární formy, časového období) 

- k 31. 3. 2012: 8.247 záznamů 

Databáze Rešerše (od roku 1992) www.reserse.biblioset.cz 

- slouží k vyhledávání informací v knihovnou odebíraných periodicích a 

denním tisku 

- excerpují se výběrově články z více než 100 titulů 

- k 31. 3. 2012: 26.383 záznamů 

 

 



Městský informační systém (od roku 1999) www.rkka.cz/infobox 

- komplexní informační databanka města Karviné - údaje o podnikatelských 

subjektech působících na území města Karviné (sídlo firmy, předmět 

podnikání, provozní doba, kontakty) 

- důležitý zdroj informací o dění ve městě – připravované kulturní a 

sportovní akce 

- data MISu jsou 2x ročně aktualizována pracovníky RKK (osobní 

návštěva, mail, telefonicky) 

MIS je dostupný: na MICu u pracovníka, na www.rkka.cz/infobox 

4 infoboxy umístěné ve městě Karviná (2x Karviná-Fryštát, Karviná-Ráj, 

Karviná-Hranice) 

 

 

 



 

Děkuji za pozornost. 

 

Markéta Kukrechtová  

kukrecht@rkka.cz 

www.rkka.cz 

www.facebook.com/Regionalni.knihovna.Karvina 


