
                            

 

Nabídka vzdělávacích kurzů pro knihovníky v 2. pololetí 

2018 

Kurzy realizované s podporou Ministerstva kultury ČR z dotačního 

programu Mimoškolní vzdělávání knihovníků – VISK 2.  

 

Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenů, 18. 10. 2018, 8.30 – 13.00, sál C  

Účastníci semináře se seznámí formou praktických ukázek s vyhledáváním ve volně dostupných 
databázích a na portálech zaměřených (nejen) na genealogii. Naučí se, jak vyhledávat v 
elektronických archivech či jak zpracovávat získané informace. Lektorem bude Mgr. David 
Valůšek. Zdarma. 

 

Citace a plagiátorství, 25. 10. 2018, 8.30 – 13.00, sál C 

Účastníci se dozvědí, jak pracovat s informačními zdroji tak, aby se z nich nestali plagiátoři. 
Posluchači budou mimo jiné seznámeni s prohřešky vůči citační etice, budou jim představeny 
základní metody citování a vyzkouší si práci s generátorem citací. Kurzem provede PhDr. Martin 
Krčál z KISK Brno. Zdarma. 

 

Online nástroje pro zvýšení efektivity práce, 6. 11. 2018, 8.30 – 13.00, sál C 

Kurz představí nástroje, které mohou ušetřit jejich čas a zvýšit jejich efektivitu. Budou jim 
představeny nástroje pro týmovou spolupráci, sdílení, organizaci pracovních úkolů, vytváření 
poznámek aj. školí Mgr. Zuzana Vrtalová. Zdarma. 

 

Jak vytvořit e-knihu, 29. 10. 2018, 8.30 – 13.00, sál C 

Posluchači budou seznámeni s teoretickou i praktickou rovinou této problematiky. Budou 
obeznámeni s celým procesem vytváření e-knih od přípravy dokumentu, přes její vytvoření, až po 
publikování. Lektorem bude Mgr. Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze. Zdarma. 

 

Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží, 20. 11. 2018, 8.30 – 13.00, sál C 

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni využívat aplikace, které nejen, že zefektivní jejich 
práci, ale rovněž se pro tuto věkovou kategorii uživatelů mohou stát atraktivní alternativou ke 
klasickým postupům ve vzdělávání. Naučí se používat online software pro tvorbu myšlenkových 
map, komiksů, tag cloudů, prezentaci informací, zvýšení úrovně čtení a další. Zdarma. 

 

 



                                                                        

 

Ostatní kurzy pro knihovníky 

Mediální gramotnost pro knihovníky, 26. 9. 2018, 10.00–14.00, sál B 

Seminář je zaměřen na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, jako jsou orientace v 

mediálním prostředí, identifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické posuzování mediálních 

sdělení v kontextu fake news. Akce je určena pro knihovníky veřejných knihoven ČR (jednak učící 

knihovníky, kteří vedou lekce informačního vzdělávání, jednak knihovníky na ostatních pozicích 

v knihovně). Zdarma. 

 

Literatura pro děti prvorepublikové éry, 10. 10. 2018, sál A 
Přednáška pro knihovníky a odbornou veřejnost zaměřená na dětskou literaturu v období první 

republiky“(žánry, vydavatelé, oblíbené knihy, postavy atp.). Přednášet bude PhDr. Milena 

Šubrtová Ph.D. z Masarykovy Univerzity v Brně. Zdarma. 

 

Seminář knihoven paměťových institucí, 6. 12. 2018  
Náplň semináře bude upřesněna. 

 

Získej, 11. 12. 2018, 9.00 – 15.00, sál C 
Seminář, který účastníky prakticky seznámí s novým systémem dodávání dokumentů meziknihovních 

služeb ZÍSKEJ. Je určen všem, kteří vykonávají MVS či se metodicky na této službě podílí. Program 

nabídne v prvním bloku to podstatné z vývoje, budoucnosti a smluvním rámci této služby. Druhý 

blok bude zaměřen čistě prakticky s ukázkami konkrétních modelových situací, které mohou 

nastat. Zdarma. 

 

Workshop Centrální portál knihoven, 23. 1. 2019, od 9.00, sál C 
V rámci praktického workshopu se účastníci naučí jak vyhledat dokument, který je zajímá, jak se 

k němu jednoduše dostat nebo alespoň získat informaci o nejkratší cestě k jeho získání. Na akci 

bude navazovat plánované spuštění nové verze. Lektor: PhDr. Iva Zadražilová. 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. 

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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