
 

Kurzy pro knihovníky Zlínského kraje (září – listopad 2019)  

 

A. Kurzy s odbornou tematikou 

Knihovnické minimum, 17. 9., 27. 9., 1. 10., 8. 10. 2019 (úterý), 8.30 – 14.30 hod., sál C 

Kurz je určen knihovníkům menších, většinou obecních, knihoven, kteří nemají potřebné 

odborné znalosti (neabsolvovali odborné knihovnické vzdělávání). Cílem je poskytnout 

pracovníkům knihoven potřebný souhrn znalostí, dovedností a informací nezbytných pro 

vykonávání této práce.  

Kurzovné 600 Kč. 

Dezinformace a fake news v našem světě, 30. října 2019, sál B 

Na přednášce se dozvíte, jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních 

sítích a v médiích. Nezůstaneme jen u popisu současné situace, ale zjistíte něco 

i o nejnovějším trendu takzvaných DEEPFAKE videí. Podíváme se také za oponu, jak vlastně 

všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou 

propagandou. Přednáší Vojtěch Bruk.  

Vložné 70 Kč. 

 

B. Kurzy realizované s podporou Ministerstva kultury ČR dotačního 

programu Mimoškolní vzdělávání knihovníků – VISK 2.  

Efektivní e-mailová komunikace se zaměřením na MS Outlook, 19. 9. 2019 2019, 8.30 – 

13.00 hod., sál C  

Kurz 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. 

Instagram a jak na něj? 26. 9. 2019, 8.30 – 13.00 hod., sál C 

Účastníci se dozví jak Instagram funguje, jak s ním pracovat, využívat hastagy, vyzkouší si 

práci s touto sítí a naučí se publikovat zajímavý a nevšední obsah. Zjistí rozdíly mezi profilem 

osobním/firemním, sociálními sítěmi Facebook/Instagram, co je to sledování, filtry, jak by 

měla vypadat struktura profilu (jednotný prvek, emotikony atp.) nebo získají tipy jak 

(ne)pracovat s profilem na IG. Lektorem kurzu bude pan Josef Divoký. Zdarma. 

 

 



 

Digitální knihovna Kramerius, 24. 10. 2019, 8.30 – 13.00 hod., sál C 

Jednodenní kurz bude zaměřen na vyhledávání informací v tomto systému. Účastníci budou 

seznámeni s digitální knihovnou Kramerius, základními pojmy z oblasti digitalizace, 

uživatelským rozhraním databáze. Naučí se, jak vyhledávat s řadou příkladů a zajímavostí, a 

jak využívat množství informací vystavených v této volně dostupné databázi. Zdarma. 

Kreativní prezentace jako základ úspěchu, říjen 2019, 8.30 – 13.00 hod., sál C  

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vytvářet moderní prezentace. Naučí se, jak přenést 

nápady, myšlenky, řešení, projekty do jednoduchých a interaktivních snímků. Dozví se, co 

celkový vjem prezentace ovlivní nejvíce a jaký je efektivní postup při její tvorbě a následném 

přednesu. Zdarma. 

Propagace pomocí infografik, listopad 2019, 8.30 – 13.00 hod., sál C 

Účastníci 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. 

Aplikace pro zvýšení efektivity práce, listopad 2019, 8.30 – 13.00 hod., sál C 

Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity postupů při každodenní práci. Účastníci se dovědí 

informace o nástrojích, které jsou osobně vyzkoušené, bezplatné a bez nutnosti registrace. 

Půjde především o nástroje pro práci s textem, grafikou, či soubory. 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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