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O čem budu dnes mluvit?  

› Jak jsme na tom s e-learningem v knihovnách?  
› Jak to vidíme s e-learningem v knihovnách! 
› Pár čísel týkající se portálu kurzy.knihovna.cz 
› Co plánujeme na KISK s kurzy.knihovna.cz 
› Čemu bych se rád věnoval v oblasti e-learningu! 
 



Jak jsme na to s e-learnigem v knihovnách? 

› Snaha zmapovat pohled krajských knihoven na vzdělávání 
zaměstnanců knihoven pomocí e-learningu. 
› Počet realizovaných rozhorů omezen na 9 knihoven. 
› Únor a březen 2011. 
 

SVO1: Jak vnímají knihovny e-learning jako vzdělávací metodu? 
SVO2: Jaký je postoj knihovníků - krajských koordinátorů k již 

existujícím e-kurzům? 
SVO3: Jakým směrem se chtějí ubírat krajské knihovny v zavádění 

e-kurzů pro knihovníky? 



 Bariéry v poskytování vzdělávání. 

Ono to je hezký, ale na 
většině profesionálních 
knihoven je jeden pracovník, 
který dělá všechno. Od 
nákupu, zpracování, pak si 
zapůjčuje, nějaký vzdělávací 
akce, nějaký exkurze. 
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 Bariéry v rozvoji vzdělávání. 

Možná málo času a málo 
lidí. Těch činností je hodně, 
a aby byla ta vzdělávací 
akce dobře připravena, tak 
to dá dost práce.  
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Kladné stránky e-learningových kurzů 
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Můžu studovat, kdy chci, 
jedna z věcí pro mě 
zásadních, protože čas je 
úplně nejhorší nepřítel podle 
mě. Teď mám 15 minut čas 
tak si k tomu sednu, nebo v 
neděli večer, ten čas je 
úžasná výhoda. 



Záporné stránky e-learningových kurzů 

Složitější komunikace s 
lektorem. Pochopitelně se 
můžete zeptat, ale vy to 
potřebujte vědět teď 
hned… Když jste v běžným 
kurzu tak zvednete ruku a 
zeptáte se.  

Osobní 
kontakt 

10 

Motivace 
9 

Technické 
problémy 

4 

IT 
gramotnost 

4 

Obavy 
5 

Osobní kontakt Motivace 
Technické problémy IT gramotnost 
Obavy 



Kam bude vzdělávání směřovat - témata? 
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Nějaké ty moderní 
technologie nebo třeba 
teď se ptají - ty praktické 
věci s elektronickými 
knihami. Ale i ty 
technické věci. Těžko 
formou e-learningu nebo 
si to nedokážu představit 
ty literární o které je 
obrovský zájem.  



Kam bude vzdělávání směřovat – e-learning? 

› Nečekejme(te) dynamický rozvoj 
› Převážně neplánují, ale … 
› Kladně – pasivní postoj 
›„Ženský faktor“ 
› A je vzdělávání priorita? 
 

› Spousta malých krůčků! 
› Finance ↔ Poptávka ↔ Školení 
 
 



Pár čísel týkající se portálu kurzy.knihovna.cz 

Údaje za posledních 6 měsíců 
› Návštěvy: 16 208 
› Unikátní návštěvníci: 4 492 
› Registrovaní uživatelé: 1135 
› Zobrazení stránek: 218 808 
› Stránky/návštěva: 13,50 
› Průměrná doba trvání návštěvy: 00:11:51 
 



Pár čísel týkající se portálu kurzy.knihovna.cz 

185 různých lokalit v ČR 
 



Co plánujeme na KISK s kurzy.knihovna.cz? 

› Přechod na nový hosting (CESNET) 
› Přechod na novou verzi Moodle 2.0 
› Nové moduly a činnosti 
› Další kurzy naše 
› Další kurzy partneři? 
› Dlouhodobě udržet 
 
 



Čemu bych se rád věnoval v oblasti e-learningu! 

› webináře a multimediální obsah 
› sociální sítě 
› mobilní technologie 
 



Děkuji za pozornost 
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