
                        

Nabídka vzdělávacích kurzů pro knihovníky ve 2. pololetí 2015 

Kurzy realizované s podporou Ministerstva kultury ČR z dotačního programu Mimoškolní 
vzdělávání knihovníků – VISK 2.  

Zdraví na internetu (kde a jak hledat důvěryhodné informace o zdraví), 17. 9. 2015, 8.30–13.00, sál C 

Kurz představí informační zdroje z oblasti zdravotnictví, lékařství a ošetřovatelství. Účastníci se seznámí formou 

praktických ukázek s vyhledáváním ve volně dostupných databázích a portálech Medvik, Bibliographia medica 

Čechoslovaca, PubMed. a dalších. Zdarma. 

Tvorba propagačních materiálů, 7. a 14. 10. 2015, 8.30–13.00, sál C 

Tento kurz je určen pracovníkům knihoven, kteří vytvářejí prezentace, letáčky či další propagační materiály a používají 

přitom běžný kancelářský software. Zdarma. 

Práce s digitální fotografií, 8., 15. a 22. 10. 2015, 8.30–13.00, sál C 

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

bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Zdarma. 

Novinky v MS Excel, 4. a 11. 11. 2015, 8.30–13.00, sál C 

Školení si klade za cíl představit účastníkům nejzákladnější novinky v programu MS Excel. Zdarma. 

Ostatní kurzy pro knihovníky  

Rétorika aneb kultura mluveného projevu, 15. nebo 16. 10. 2015, 9.00–15.00, sál B 

Cílem jednodenního semináře je zdokonalení schopnosti mluveného projevu, komunikace a využívání vhodných 

jazykových prostředků. Knihovníci by měli díky absolvování školení lépe zvládat techniku řeči a kulturu vyjadřování. 

Akce proběhne ve dvou možných termínech. Seminář je realizován za podpory MK ČR a SKIP. Vložné 50 Kč. 

Centrální portál knihoven, 25. 11. 2015, sál B  

Cílem přednášky je přiblížit současný stav projektu Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz. Budou představeny 

výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny  

a jejich uživatele. Přednáška je podpořena z dotace MK ČR. Zdarma. 

PR a komunikace, 2. 12. 2015, sál B 

Přednáška seznámí účastníky s tím, jak plánovat a vést komunikaci s veřejností v souladu s cíli a posláním knihovny. 

Podpořeno z dotace MK ČR. Zdarma 

Moderní slovenská literatura, prosinec 2015, sál B 

V rámci přednášky bude představena současná slovenská literatura. Výše vložného bude upřesněna. 

Vzdělávací akce se uskuteční ve víceúčelových sálech Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (pokud není 

uvedeno jinak), ve 2.  podlaží budovy 15, Vavrečkova 7040. 

Podrobnější informace o chystaných akcích 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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