
                            

 

 

Nabídka vzdělávacích kurzů pro knihovníky v 1. pololetí 2018 

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

Excel pro pokročilé, 17. a 19. dubna 2018, 8.30–13.00, sál C 

Kurz je určen všem, kteří již ovládají základní funkce tohoto editoru, ale chtěli by svou práci v 

něm zdokonalit a zefektivnit. Naučí se využívat klávesové zkratky, pokročilejší operace určené 

pro práci se sešity, jak zabezpečit dokument a mnoho dalšího. Lektorkou bude Ing. Marie Miková. 

Zdarma. 

Úprava grafických dokumentů, 15. a 22. května 2018, 8.30–13.00, sál C 
V teoretické části účastníci získají obecné tipy pro tvorbu grafiky - další možné nástroje a 

pomůcky, fotobanky apod. V následné praktické části budou pracovat s volně přístupným 

softwarem. Výstupem kurzu budou atraktivní grafické dokumenty vytvořené v programu CANVA. 

Školí Mgr. Jan Zikuška. Zdarma. 

Bezpečnost v online prostředí, 6. června 2018, 8.30–13.00, sál C 
Posluchači kurzu Bezpečnost v online prostředí získají základní informace o zabezpečení 

počítače, nastavení webového prohlížeče (Firefox, IE), zásadách bezpečného chování na 

internetu, bezpečném používání sociálních sítí, e-mailu nebo bezpečném ukládání dat. Lektorem 

je Ing. Jan Marek. Zdarma. 

Sociální sítě a další možnosti propagace knihovny, 12. a 19. června 2018, 

8.30–13.00, sál C 
Na semináři se dozvíte jak využívat různých marketingových kanálů (kromě sociálních sítí např. 

emailového marketingu, webu, klasických médií či offlinu), jak je vzájemně propojovat a 

kombinovat a také jak vaše čtenáře či uživatele zdárně dostat do cíle - tedy tam, kde je chcete mít 

(ať už je to akce, webová stránka nebo výpůjční pult). Přednášet bude Mgr. Barbora Buchtová. 

Zdarma. 

Ostatní kurzy pro knihovníky 

Literární fantastika, 21. března 2018, 9:00 - 12:00, sál B 
Kam u nás dospěla literární fantastika za posledních 25 let? Jsou klasické žánry jako sci-fi  

a fantasy stále "in"? Má smysl čtenářské třídění fantastiky podle věku čtenáře? Proč je mnoho 

kultovních knih a málo kultovních autorů? Je horor ještě životaschopným žánrem? Jak počítačové 

hry pomáhají přitáhnout dětské a mladé čtenáře ke knihám? Na to vše zkusíme najít odpověď na 

semináři o literární fantastice. Přednášejícím bude Bohdan Volejníček, Vložné 45 Kč. 

  



 

 

Jak si hledat spojence a nebýt na to sami – 4. dubna. 2018, 9:00–14:00, sál B 
Pomocí techniky komunitního participativního mapování se můžete podívat na vazby mezi 

různými aktéry komunitního i veřejného života ve vaší obci a společně hledat smysl vzájemné 

spolupráce. Na semináři se naučíte tuto techniku používat v praxi, odejdete se zárodkem vlastní 

komunitní mapy i tipy na další možné spojence a uděláte významný krok k ukotvení knihovny 

v obci mezi radnici, školu, kulturní dům, hospodu a další. Organizátorem projektu je Kabinet 

informačních studií a knihovnictví FF MU. Zdarma. 

Jak přivést děti ke čtenářství – panelová diskuze v rámci Literárního jara, 

2. května 2018, od 9:00, sál B 
Panelová diskuse. O dětském čtenářství budou diskutovat Petr Eliáš, šéfredaktor nakladatelství 

Albatros, předsedkyně organizačního výboru Zlaté stuhy Lucie Šavlíková a další odborníci na 

dětské čtenářství. Moderátorkou diskuse bude Saskie Mišová, moderátorka Českého rozhlasu 

Brno. Zdarma.     

Vedení motivačního rozhovoru se zaměstnanci, 21. května 2018,  

9.00 –16.00, sál B 
Cílem workshopu je posílit pozici vedoucích pracovníků knihoven. Účastníci se naučí zásady, jak 

pracovat se svými zaměstnanci a motivovat je tak, aby se zlepšil jejich výkon a omezilo se 

opakování chyb. Lektorkou bude Mgr. et Ing. Soňa Plháková. Výše vložného bude upřesněna. 

Jak psát Wikipedii? 23. května 2018, 8:30 – 13:00, sál C 
Tento kurz je určen pro knihovníky, kteří by se chtěli naučit základní pravidla a principy 

editování Wikipedie. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni uživatelské orientace na 

Wikipedii, dokáží vytvořit jednoduché encyklopedické heslo, anebo upravit stávající a nic jim 

nebude bránit v tom, aby se stali aktivními wikipedisty. Školitelé: Ing. Jan Kaňka a Mgr. Martin 

Ďurkáč.  Kurz je zdarma. 

 

Kulatý stůl v rámci projektu Knihovna – věc veřejná a krajský seminář, 

13. června 2018  
 

 

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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