
Martin Krčál 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Rozcestník Protiviru 
portál v době krize 

CovidCon 2020, Praha, 8.9.2020 

vyvíjí Moravská zemská knihovna 



Jak projekt vznikl? 











➢ prvotní nápad v pátek 13.3.2020 
○ cílem shromáždit na jednom místě online zdroje zpřístupňované 

knihovnami a nejdůležitější volně dostupné zdroje 

➢ první verze zveřejněna v úterý 17.3.2020 na FB MZK 

➢ spolupráce v rámci projektů a oddělení MZK 
○ Knihovny.cz, Digitalniknihovna.cz, PR a další 

➢ hashtag #knihovnyprotiviru 
○ snaha propojit i další knihovny 

○ shromažďování dalších tipů, zdrojů, příkladů dobré praxe 

○ možnost dohledání na FB 
■ https://www.facebook.com/hashtag/knihovnyprotiviru 

➢ průběžná aktualizace a doplňování 

Realizace 

https://www.facebook.com/hashtag/knihovnyprotiviru


HTML editor Mobirise 



Obsah webu 



E-zdroje dle cílových skupin 



Fondy knihoven 



Fondy knihoven 



Fondy knihoven 



Další zdroje zdarma 



Sekce Koronavirus a Covid-19 



Služby knihoven 

= rozcestník k fondům a službám knihoven 

= přístup ke zdigitalizovaným plným textům 

= informační služby knihoven 



Kup knihu, zachráníš nakladatele! 



Návštěvnost Protiviru.knihovny.cz 
1.3.-15.4.2020 

6985 



Návštěvnost Knihovny.cz 
1.3.-15.4.2020 

5940 





Další aktivity 



Čtení dětem 



Akce K 



➢ jednotný přístup k fondům a službám knihoven 

➢ pomoci uživatelům s výběrem zdrojů = kurátorství 
○ inspirační seznamy 

○ rozcestníky 

○ vše na jednom místě 

➢ testování rozhraní pro seznamy a inspirace 

➢ spolupráce s knihovnami 
○ pomoc (nejen) malým knihovnám 

○ inspirace od jiných knihoven 

➢ ukázat, že knihovny jsou potřeba 

Proč se Knihovny.cz zapojily? 



Proč potřebujeme Knihovny.cz? 



Propojme se  

a využijme portál Knihovny.cz 



Ale podílet se na jeho rozvoji musí i další 

knihovny, pokud má mít projekt smysl. 

 

#knihovnyprotiviru 

Portál vyvíjí MZK 



➢ vyzkoušejte si portál a podívejte se, co je na něm nového 

➢ propagujte portál mezi knihovníky i zejména uživateli 

➢ ukazujte jeho zajímavé funkce 
○ vyhledávání dokumentů a možnosti rešerší, propojení účtů ve více 

knihovnách, citace, oborové portály, inspirační seznamy, Získej,... 

➢ přemýšlejte o tom, jak portál vylepšit 

➢ opravujte chyby ve svých katalogizačních záznamech 

➢ stahujte záznamy, pokud to jde 

➢ dodržujte standardy 

Jak můžete pomoci? 



Zapojte se... 



Poděkování 

všem, kteří se podíleli na vytvoření webu protiviru.knihovny.cz, 

poskytli svůj vlastní obsah nebo odkázali na zajímavé zdroje, 

upozorňovali na chyby, šířili povědomí o webu a službách knihoven 

nebo realizovali vlastní aktivity v době uzavření knihoven. 



Martin Krčál 
martin.krcal@mzk.cz 

 

 

Děkuji za pozornost 


