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E-LEARNING A KONCEPCE ROZVOJE 

KNIHOVEN ČR NA LÉTA 2011 – 2015 

 Knihovny „jsou přirozenou infrastrukturou 

vzdělávacího systému v nejširším slova smyslu. 

Jako centra znalostí a informací podporují 

formální vzdělání všech stupňů a mají 

významnou úlohu v oblasti celoživotního 

vzdělávaní a učení. Veškerou svou činností se 

podílejí na podpoře a rozvoji čtenářské 

a informační gramotnosti, mimořádný je jejich 

přínos ke gramotnosti funkční.“  

 Knihovny také mají podporovat e-learningové 

formy vzdělávání, a také centra neformálního 

vzdělávání v knihovnách 

 



PŘÍSTUP K E-LEARNINGU V KNIHOVNÁCH 

 Dle Koncepce rozvoje knihoven ČR…: 

 „Knihovny plní důležitou úlohu v oblasti 

neformálního vzdělávání. Díky využití 

informačních technologií nabízejí široké spektrum 

sofistikovaných informačních služeb“.  

 Dílčí cíl koncepce: „Podporovat dostupnost a 

rozvoj služeb a prostředků pro využívání e-

learningu v knihovnách a pro podporu vzdělávání 

na internetu.“ 



CO JE TO E-LEARNING? 

 Zahrnuje jak teorii a výzkum, tak jakýkoliv 

reálný vzdělávací proces, v němž jsou v souladu s 

etickými principy používány informační a 

komunikační technologie pracující s daty v 

elektronické podobě. (doc. Jiří Zounek, PhD.:E-

learning – jedna z podob učení v moderní 

společnosti) 

 Je to řízený proces učení 



OBSAH A FORMY E-LEARNINGU 

E-content (elektronický vzdělávací obsah) tvoří: 

 Textové opory, audionahrávky, videonahrávky, 

powerpointové prezentace, animace, různé 

webináře, testy 

 

Blended learning 

 

 Je kombinací e-learningu a tradiční výuky 

 Je to jakési smíšené či propojené vzdělávání 



VÝHODY ANEB CO NABÍZÍ E-LEARNING 

NAVÍC? 

 Možnost studovat: 

 

 Kdykoliv  

 Kdekoliv /odkudkoliv 

 Bez nákladů na cestovné 

 Bez kurzovného (většinou úplně či symbolicky) 

 Možnost opětovného využití studijních textů či 

testů 



KDE? 

 Kurzy.knihovna.cz 

 Kurzy Národní knihovny ČR 



KURZY.KNIHOVNA.CZ 

 



KATEGORIE KURZŮ 

 



NAJDETE ZDE KURZY: 

 Knihovnické minimum (MSVK Ostrava) 

 Angličtina pro knihovníky: E-lka, Pro-Elka, Kurz 

práce s informacemi, Základy výzkumů v 

knihovnách, Kurz projektového managementu, 

Autorské právo nejen pro knihovny, Kurz Net-

Trainers 

 

Na Moodlu UNIVERZITY KARLOVY v Praze: 

 Kurz akvizice a katalogizace (NK ČR v Praze) 

http://dlk.cuni.cz/ 

 

 

http://dlk.cuni.cz/
http://dlk.cuni.cz/


KURZY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR 

 



KURZ MZK 

 



KURZ MZK – PŘEHLED MODULŮ 

 Informační zázemí k oboru 

 Knihovnické a informační služby 

 Legislativa k oboru 

 Typologie dokumentů, informační fondy 

 Bibliografie  

 Rešeršní služby  

 Elektronické informační zdroje 

 



 Informační etika 

 Citace 

 Digitální knihovny a e-knihy 

 Informační gramotnost 

 Jmenný a věcný popis 

 

Připravujeme: Webové stránky knihoven, 

Knihovny a sociální sítě… 

 



 Děkuji za pozornost a přeji hezký den 
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