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Web krajské knihovny zvítězil v soutěži Biblioweb

Krajská knihovna Františka Bartoše získala první místo v soutěži BIBLIOWEB 2011
o nejlepší webovou prezentaci knihovny ČR. Dlouholetou kvalitu webových stránek 
krajské knihovny www.kfbz.cz dokládá už šesté vítězství v této soutěži, která se letos 
uskutečnila podvanácté. 

Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) pod záštitou 
Asociace krajů České republiky. Výsledky byly vyhlášeny 4. dubna na konferenci Internet ve 
státní správě a samosprávě (ISSS 2011) v Hradci Králové, kde ocenění z rukou hejtmanů 
Královéhradeckého a Pardubického kraje a předsedy SKIP převzal Jan Kaňka z Krajské
knihovny Františka Bartoše.

Ve třech kategoriích hodnotila odborná porota webové stánky 61 veřejných knihoven, které se 
letos do soutěže přihlásily. Hodnocena byla kvalita obsahu stránek a jejich design, možnosti 
komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, 
online předregistrace, rezervace a prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 
(OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.), kvalita písemné 
koncepce webu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele. Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně zvítězila v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích 
nad 20 tisíc obyvatel, na druhém místě se umístila Městská knihovna Litvínov a na třetím 
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

V kategorii knihoven v obcích od 3 tisíc obyvatel do 20 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. V další kategorii knihoven v obcích do 3 tisíc obyvatel si 
vítězství odnesla Městská knihovna Jevíčko. Webové stránky nejlépe přístupné pro uživatele 
má Městská knihovna Litvínov. Vítězem online hlasování veřejnosti se stala Městská 
knihovna Česká Třebová, která jako jediná získala více než 500 hlasů.

Další informace:
Tisková zpráva a fotografie ze slavnostního vyhlášení vítězů: 
http://www.isss.cz/art.asp?id=744
Podrobné výsledky soutěže BIBLIOWEB 2011:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2011
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