
                        

Nabídka vzdělávacích kurzů pro knihovníky ve 2. pololetí 2014 

E-knihy, e-čtečky a práce s nimi, 10. 9. 2014, sál C, 8.30–13.00 

Účastníci se seznámí se základními pojmy z oblasti e-knih. Dozví se také, kde a jak knihy 

nakupovat, kde je získávat zdarma. Součástí kurzu je praktická ukázka práce se čtečkami. Vlastní 

čtečky vítány. Kurz je realizován s podporou dotace Ministerstva kultury ČR programu VISK 2 – 

Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Zdarma. 

Komunikační styly v knihovnické praxi, 16. 9. 2014, sál B, 9.00–15.00 

Knihovníci by měli po absolvování kurzu lépe zvládat komunikaci s uživateli knihoven i některé 

konfliktní situace v knihovnách. Na programu budou příspěvky na téma profesionalita  

a komunikační styl, agresivní člověk a psychické problémy a specifika komunikace s menšinami. 

 

Arabská literatura, 17. 9. 2014, sál B, 9.00–12.00 

Přednáška o arabské literatuře představí arabštinu jako jazyk, významné autory současného 

období a oceňovaná díla, která se objevila v českém překladu. Poskytne také přehled  

o nakladatelstvích, která se specializují na vydávání překladů z oblasti arabské literatury. 

 

Práce s digitální fotografií, 8., 15. a 22. 10. 2014, sál C, 8.30–13.00 

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s digitální fotografií. 

Pozornost bude zaměřena na základní pojmy a pravidla při vytváření dobrých fotografií. Praktická 

část bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Kurz je 

realizován s podporou dotace Ministerstva kultury ČR programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání 

knihovníků. Zdarma. 

Nejnovější britská literatura, 5. 11. 2014, sál A, 9.30–13.00 

Přednáška o současné britské literatuře představí významné autory daného období a oceňovaná 

díla, která vyšla v českém překladu. Poskytne také přehled o nakladatelstvích, která se specializují 

na vydávání překladů z oblasti britské literatury, i metodách, pomocí nichž jsou díla k překladu 

vybírána.  

Sociální sítě, 20. 11. 2014, sál C, 8.30–13.00  

Kurz je určen začátečníkům, nikoli pokročilým. Knihovníci se dozví, pro koho jsou sociální sítě 

vhodné, jaké jsou jejich výhody, rizika a základní pravidla jejich užívání. Účastníkům budou 

představeny sítě Facebook, Twitter a Linked-in. Budou vysvětleny základní pojmy a vytvoří si 

osobní profil na Facebooku a Twitteru. Kurz je realizován s podporou dotace Ministerstva kultury 

ČR programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Zdarma. 

Seminář pro školní knihovny, 26. 11. 2014, sál B, 9.00–14.00 

Účastníci se seznámí se změnami v legislativě, s knihovním zákonem, službami školní knihovny. 

Budou zmíněny možnosti spolupráce s veřejnými knihovnami, propagace knihovny, činnost Klubu 

školních knihoven a příklady z dobré praxe. 



                                                                        

Akce se uskuteční ve víceúčelových sálech Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 

ve 2.  podlaží budovy 15, Vavrečkova 7040. 

Další informace o chystaných akcích (včetně výše vložného) budou uvedeny na webu krajské 

knihovny – kfbz.cz/odborne-vzdelavaci-akce.  

 

Informace a přihlášky: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Mgr. Zuzana Vrtalová, 

vrtalova@kfbz.cz, telefon 573 032 508 nebo 730 581 102. 
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