
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť 
samoúčelné. Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne 
vyhodnocovať a priniesť z toho nejaký záver pre nás i pre vás. 

 

Pred dvoma rokmi sme si povedali, že je najvyšší čas vytvoriť novú webovú stránku knižnice. 
Tá stará sa nám síce páčila, ale predsa len prešlo niekoľko rokov a chceli sme niečo nové, 
modernejšie, dynamickejšie, a snáď sa nám to podarilo. Chcelo to veľa úsilia, novú grafiku, 
nové logo, nové funkcionality. Nový web sme spustili v lete pred rokom a predstavili sme vám 
jednotlivé časti, najmä nové funkcie, ktoré sme na starom webe ešte nemali. Aj keď ste si to 
čítali, informácie vám postupne určite vyšumeli z hlavy, preto sme sa rozhodli pripomenúť ich 
(aspoň niektoré) anketovou otázkou. 

Privátna zóna (rozumej registrácia) ako taká nie je na webových stránkach (najmä ak majú e-
shopy) ničím novým, ale na tej našej áno. Náš web má síce tiež e-shop, ale privátna zóna má 
u nás trochu iný význam a každý kto sa zaregistruje, si v nej nájde informácie, ktoré nie sú na 
webe prístupné pre všetkých. 

Vyhodnotenie ankety 01.08.2021 – 31.08.2021 

Zaregistrovali ste sa do privátnej zóny na webovej stránke?  

a) áno, aj som využil/a prístup do databázy Beck-online – 16 odpovedí (42,1 %) 

b) áno, ale zatiaľ som nevyužil/a prístup do databázy Beck-online –  9 odpovedí (23,7 %) 

c) nie, nepotrebujem to – 6 odpovedí (15,8 %) 

d) neviem o tejto možnosti – 7 odpovedí (18,4 %) 

Nižší počet odpovedí (38) oproti predošlej otázke pravdepodobne odráža to, že otázka bola 
na webe len mesiac, navyše v letnom čase, kedy majú ľudia prázdniny a dovolenky. Druhým 
dôvodom je určite to, že registrácia do privátnej zóny je možná iba pre vlastníkov knižničného 
pasu, teda našich používateľov. 

Riešenie: 

Jediná možnosť ako sa zaregistrovať do privátnej zóny je stať sa našim používateľom. 
Informácie v nej nie sú jediné, ktoré za 5 € na začiatku registrácie do knižnice a následne za 
1 € ročne, dostanete. 

V súčasnosti v privátnej zóne je sprístupnená databáza Beck-online, databáza, ktorá je 
špičková pre svoj obsah. Možnosť dostať sa k právnickej literatúre z Nakladateľstva C.H. Beck 
a pracovať s ňou nemá každý, ale nám stálo za to zabezpečiť túto možnosť pre vás. V úvode 
po prihlásení do privátnej zóny nájdete podrobnejšie informácie o obsahu, aj odkaz na 
inštruktážne video ako sa databázou pracovať. 

Privátna zóna prináša aj iné informácie, napríklad: 

- „výstavy“ dokumentov z nášho fondu na určitú tému (Kráľ jazzu Louis Armstrong, 
Tvorba Martina Benku, Svetový deň kultúrnej rozmanitosti), ktoré sa pribežne menia; 

- zoznam nových dokumentov, ktoré pribudli do nášho fondu za posledný mesiac; 
- odborné výstavy s historickou tematikou; 

Obsah privátnej zóny chceme a budeme určite rozširovať. 

 

 


