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Webové stránky Krajské knihovny Františka Bartoše zvítězily v soutěži Biblioweb 2008 
 

Krajská knihovna Františka Bartoše získala již popáté první místo v soutěži BIBLIOWEB 
2008 o nejlepší webové stránky knihoven ČR. Soutěž, která se konala letos už podeváté, byla 
vyhlášena v rámci akce Březen – měsíc internetu a organizoval ji Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Asociací krajů České republiky. Odborná porota 
hodnotila webové stránky 40 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního 
ročníku soutěže. Hodnocena byla kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti 
komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele 
a koncepce webu. Krajská knihovna Františka Bartoše zvítězila nejen ve své kategorii 
odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel, ale stala se navíc vítězem 
v absolutním pořadí. Vysokou kvalitu webových stránek krajské knihovny www.kfbz.cz 
dokládá již páté vítězství v soutěži (první místo ve své kategorii knihovna získala v letech 
2007, 2005, 2002 a 2001). 

Ocenění  převzal 7. dubna na konferenci ISSS 2008 v Hradci Králové od hejtmana 
Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka 
Bartoše.  

Výborného umístění dosáhla také další knihovna ze Zlínského kraje, Městská knihovna ve 
Valašském Meziříčí, která se umístila na 3. místě v kategorii odborných knihoven a knihoven 
v obcích nad 25 tisíc obyvatel.  

Ocenění v dalších kategoriích si odnesly knihovny: Krajská knihovna Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě (kategorie knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel), 
Obecní knihovna v Kondraci (kategorie knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel) a Městská 
knihovna v Litvínově, která získala ocenění Blind Friedly Web.  

Letos počtvrté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost 
hlasovat prostřednictvím webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Městská 
knihovna v České Třebové. 

(Fotografie z předávání na adrese http://www.isss.cz/art.asp?id=539) 

Další informace na http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb08.htm  
 
Kontakt: 
Mgr. Pavla Gajdošíková 
tel.: 577 438 164 linka 132 
e-mail: gajdosikova@kfbz.cz  
 
Datum zveřejnění: 8. 4. 2007 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz  
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