
 

Kurzy pro knihovníky Zlínského kraje (duben – červen 2019)  
 
A) Kurzy s odbornou tematikou 

 

Současná česká literatura pro děti a mládež, 17. 4. 2019, 9.30 – 12.30, sál B 

Přednáška zaměřená na základní vývojové trendy literatury pro děti a mládež 

v období posledních 10 let se pokusí ukázat základní proměny a směřování české 

beletrie této doby (žánry, vydavatelé, oblíbené knihy, postavy atp.) Přednáší PhDr. 

Milena Šubrtová Ph.D.  

Vložné 100 Kč. 

 

Česká literatura v zahraničí, 24. 4. 2019, 10.00 – 12.00, sál B 

Přednáška a debata o činnosti Českého literárního centra a projektu Český rok, 

který představuje v německojazyčných zemích českou kulturu. Hostem bude 

spisovatel Marek Šindelka. Přednáší prof. PhDr. Tomáš Kubíček Ph.D., ředitel 

Moravské zemské knihovny v Brně. Akce je součástí festivalu Literární jaro 2019. 

Zdarma. 

 

Konference Elektronické služby knihoven V., 14. 5. – 15. 5. 2019, sál B 

Konference bude věnována tématům, jako jsou online služby (nejen, ale také ty 

centrální), mobilní aplikace, knihovní systémy, ochrana a evidence fondu, 

propagace elektronických služeb a zdrojů, knihovní weby ad.  

Vložné 250 Kč. 

 

Současná francouzská literatura v českých překladech, červen 2019, 9.00 – 

12.00, sál B 

Přednáška nabídne účastníkům informace o současných literárních trendech 

francouzské literatury. Představí populární a oceněná díla a autory posledních 10 

let (české překlady francouzských spisovatelů na českém trhu).  

Výše vložného bude upřesněna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) Kurzy realizované s podporou Ministerstva kultury ČR dotačního 

programu Mimoškolní vzdělávání knihovníků – VISK 2.  

Propagace pomocí infografik, květen 2019, 8.30 – 13.00, sál C 

Účastníci kurzu se naučí orientovat v možnostech a struktuře nástrojů, které slouží 

k práci s grafickým obsahem v digitální podobě. V následné praktické části budou 

knihovníci, kteří se kurzu zúčastní, pracovat s volně přístupným software sloužícím 

k tvorbě infografik a vyzkoušejí si vytvořit atraktivní grafický dokument.  

Zdarma. 

 

Efektivní e-mailová komunikace se zaměřením na MS Outlook, červen 2019, 
8.30 – 13.00, sál C  

Kurz Efektivní e-mailová komunikace se zaměřením na MS Outlook je určen jak pro 

začátečníky, tak pokročilejší uživatele, kteří chtějí zefektivnit svoji práci v Outlooku 

pomocí různých tipů a triků. Dozví se, co jsou nejčastější chyby při psaní, jaké jsou 

povinné náležitosti e-mailu nebo co je to e-mailová etiketa a jak ji aktivně využívat. 

Zdarma. 

 

ICT bezpečnost – zálohování, mazání a obnova dat, červen 2019, 8.30 – 13.00, 
sál C 
Účastník semináře získá vědomosti o metodách a úskalích zálohování dat a jejich 

obnovení a bezpečném smazání, dále se seznámí s riziky a situací v bezpečnosti IT. 

Jedním z témat budou také stopy zanechávané v digitálním světě a možnost 

zneužití. Zdarma. 

 

 

 

 

 

Vzdělávací akce se uskuteční ve víceúčelových sálech Krajské knihovny Františka 

Bartoše ve Zlíně (pokud není uvedeno jinak), ve 2. podlaží budovy 15, Vavrečkova 

7040 Zlín. 

Podrobnější informace o akcích najdete na webu krajské knihovny 

http://www.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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