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Knihovna Ji řího Mahena v Brn ě získala cenu za nejlepší bezbariérový web knihovny    
 
 
Cenu za nejlepší knihovnický  bezbariérový web  obdržela Knihovna Ji řího Mahena v Brn ě 
v rámci soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny BIBLIOWEB 2013. Tuto soutěž zorganizoval 
již počtrnácté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Asociace krajů České 
republiky.  
 
Ve dnech 18. února až 10. března 2013 zhodnotila odborná porota webové stránky 27 veřejných 
knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže. Jedním z významných kritérií hodnocení 
webu byla skutečnost, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých 
Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0. TyfloCentrum Brno, o. p. s. vyhodnotilo jako nejlepší právě 
webové stránky Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě. Ty prošly půlročním testováním a následnými 
úpravami, které měly za cíl odstranit nalezené bariéry vůči návštěvníkům se zdravotním postižením. 
Změny se týkaly jak samotné struktury stránek, tak obsahové části. „Provedené úpravy přispěly 
nejenom k lepší přístupnosti pro osoby s handicapy, ale ocení je i celá řada dalších uživatelů, např. ti, 
kteří používají nové nebo naopak zastaralé vybavení či senioři,“ uvedla editorka webu Edita Vališová. 
 
Ceny se udělovaly i ve třech dalších kategoriích. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích 
nad 10 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna Litvínov, na druhém místě se umístila Knihovna 
Jiřího Mahena v Brn ě a na třetím Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. V kategorii 
knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna a infocentrum Dolní 
Bousov se před  Místní knihovnou Radotín a knihovnou  v Chrášťanech. Podeváté hodnotila stránky 
soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních 
webových stránek. Vítězem se stala Městská knihovna Znojmo.  
 
 
Kontakt:   
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