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E-kurzy

Seznámení se s novými trendy.  
Rekvalifikace knihovníků.  
Prohloubení již stávajících znalostí.

 E-kurzy neboli e-learningové kurzy jsou takové kurzy, které při vzdělávání využívají informační 
a komunikační technologie. Při tomto typu kurzů nemusí být studující přítomen osobně, ale 
vzdělává se pomocí počítače.

Proč E-kurzy?
1. Pomohou vám osvěžit a doplnit vaše dosavadní znalosti.

2. Dozvíte se o nových trendech a jejich možném využití v knihovně.

3. Nemusíte si procházet celé kurzy postupně, ale můžete postupovat podle toho, co vás nejvíce zaujalo.

Výhody
1. Kurzy jsou online. Nemusíte nikam dojíždět.

2. Lze je studovat, kdykoliv máte čas.

3. Kurzy jsou většinou tutorované. V případě vašeho zájmu či potřeby můžete komunikovat s lektorem.

Kurzy pořádané MZK v Brně
MZK pořádá několik e-learningových kurzů, které slouží k rekvalifikaci nebo prohloubení znalostí.
 Kurzy slouží k rekvalifikaci nebo prohloubení znalostí a jsou pro knihovníky zdarma. 

Po jejich úspěšném dokončení účastník obdrží certifikát.  
Jsou dostupné na kurzy.knihovna.cz.

Knihovnický kurz.  
Tento kurz se zaměřuje na všeobecné informace užitečné pro knihovníky. Délka trvání kurzu je 
jeden semestr – každý týden je spuštěn nový modul. Zabývá se těmito tématy: Legislativa, Akvizice, 
Jmenný popis, Elektronické informační zdroje, Informační gramotnost, Online prezentace knihoven 
a dalšími.



Služby knihoven.  
Je zaměřen na různá témata z okruhu služeb knihoven (např. informační etika, referenční a rešeršní 
služby, organizování akcí či benchmarking knihoven).

Digitalizace v knihovnách.  
V tomto kurzu jsou předávány zkušenosti o českých i zahraničních digitalizačních projektech. Kurz 
obsahuje 9 kapitol a je určen těm, koho digitalizace zajímá a chtěl by se jí věnovat. Jednotlivá témata 
kapitol jsou: Úvod do digitalizace, Identifikátory, Skenování, Úprava obrazových dat, OCR, Metadata I., 
Metadata II., Zpřístupnění a Dlouhodobá ochrana digitálních dat.

Na stránkách kurzy.knihovna.cz najdete mnohem více kurzů určených pro knihovníky. Nejsou 
vytvářeny Moravskou zemskou knihovnou, ale jinými knihovnami nebo odborníky z různých oborů.

Příklady dalších kurzů
Citace pro knihovníky.  

Kurz zabývající se plagiátorstvím, citováním dle různých norem a prací v citačních managerech.

Informační bezpečnost.  
Netutorovaný kurz, který se zabývá prací s informačními a komunikačními technologiemi. V kurzu 
se dozvíte, co je to webinář a jak můžete tento komunikační kanál využít v knihovně.

Využití webinářů v knihovnách.  
V kurzu se dozvíte, co je to webinář a jak můžete tento komunikační kanál využít v knihovně. 

Architektura a zařizování knihoven.  
Zabývá se historií, nejvýznamnějšími stavbami a požadavky na vybavení knihovny.

Kurz základní angličtiny (e-LKA).  
Tutorovaný kurz anglického jazyka určený pracovníkům městských knihoven.

Designové myšlení pro knihovníky.  
Teorie a praxe designového myšlení. Kurz vás provede celým procesem designového myšlení.

Knihovnické minimum.  
Kurz vytvořený Moravskoslezskou knihovnou v Ostravě. Je plně tutorovaný a je určen pro knihovníky, 
kteří nemají odborné knihovnické vzdělání.


