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Knihovna spustila nové webové stránky
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Od pátku 15. 1. 2021 Krajská vědecká knihovna v Liberci zveřejnila zcela novou moderní
webovou prezentaci. Tyto webové stránky jsou výsledkem intenzivní spolupráce širokého týmu
zaměstnanců knihovny a dalších spolupracovníků a vznikaly od jara 2020 po celou dobu podzimního
covidového omezení provozu knihovny.
Web je vytvořen v souladu se současnými trendy a nároky na grafiku i strukturování obsahu
(dlaždice, velká písmena, množství obrázků, responzivita stránek na dalších zařízeních – mobil,
tablet atp.). Podstatné ale je, že nový web odpovídá požadavkům Zákona č. 99/2019 o přístupnosti
stránek pro handicapované, které starý web již nesplňoval a jejichž dodržování je pro knihovnu
povinné.
„V tuto chvíli na stránkách stále ještě pracujeme a doplňujeme některé sekce. Zbývá také
ještě vytvořit cizojazyčné verze, rozšířit informace o městských pobočkách, čeká nás také důkladná
revize obsahu stránek. Prosíme tedy návštěvníky našich stránek o shovívavost a trpělivost,“ říká
Blanka Konvalinková, ředitelka knihovny.
Jaké novinky stránky přinášejí? Hlavní nabídka v menu je přehlednější. Důležité sekce jsou
na hlavní stránce přístupné i přímo formou dlaždic, návštěvníci webu si na ně tedy budou moci
rovnou kliknout. Nejpoužívanější služby a odkazy jsme znovu zopakovali v patičce. Všichni nadšení
čtenáři jistě ocení nabídku nově zakoupených knih přímo na úvodní stránce webu. Kromě nových
knih Vám však naši kolegové podobným způsobem nabízejí i čtenářská doporučení. Velkou
pozornost jsme věnovali přípravě webové stránky pro děti. Web je také doplněn větším množstvím
nových fotografií knihovny.
V současnosti také dodavatelská firma dotváří speciální web Regionální osobnosti
Libereckého kraje, který bude zveřejněn během příštího měsíce a propojen s naší webovou stránkou.
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, doufáme, že se Vám náš nový web bude líbit, brzy se na
něm zorientujete a bude se Vám na něm dobře vyhledávat a sledovat aktuální dění v knihovně!
„Knihovníci z Krajské vědecké knihovny se neustále snaží vylepšovat servis pro všechny
milovníky knih. Zvlášť teď, když je knihovna zavřená, je nový web dobrá cesta, jak být v obraze a
v kontaktu s knihovnou“, říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a
cestovní ruch Libereckého kraje.
Aktuálně jsou knihovna a její pobočky otevřeny v režimu bezkontaktního výdeje předem
objednaných výpůjček. Je to velmi omezená služba, kdy naši pracovníci připraví předem objednané
knihy do vstupní haly, kde si je na základě telefonického vyzvání zájemce převezme. Bližší
informace jsou na našem webu. Čtenáři mohou vypůjčené knihy vracet do biblioboxů před
knihovnou. Stále též nabízíme možnost výpůjček e-knih a vstupu do elektronických databází.
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