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Co je e-learning? 
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„Je to vzdělávací proces, využívající 

informační a komunikační technologie  

k tvorbě kurzů, k distribuci studijního 

obsahu, komunikaci mezi studenty  

a pedagogy a k řízení studia.“ 

 
(M.Konvičný, 2010) 



Co je e-learning? 
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• cíl projektu 
• rozšíření základních knihovnických 

dovedností 

• inovativní kurz 

• cílová skupina 
• pracovníci knihoven bez odborného 

knihovnického vzdělání 

• pracovníci s dlouholetou praxí 

• prostředí LMS Moodle 

• financováno z VISK2 

Knihovnické minimum 
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 cílová skupina kurzu 

› pracovníci knihoven bez odborného 

knihovnického vzdělání  

› pracovníci s dlouholetou praxí 

 profesní vzdělávání 

› pro knihovníky  

 

 

 

 

Komu je kurz určen? 
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• 2009  

• příprava kurzu, vytváření studijních opor 

• 2010 

• spuštění kurzu na vzdělávacím portálu MSVK 

• 2011 

• kurz přemístěn na portál Kurzy.knihovna.cz  

• 2010 – 2011 

• 4 běhy kurzu 

 

Harmonogram 
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http://kurzy.knihovna.cz/


• vstupní test  

• ověření znalostí účastníků 

• moduly zpřístupňovány ve 

dvoutýdenních intervalech 

• termín pro splnění testů/úkolů 

• 1 měsíc od zpřístupnění modulu 

• po splnění všech podmínek (všechny 

testy a úkoly minimálně na 60%) získává 

účastník osvědčení o absolvování kurzu 

 

Průběh studia 
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Vstupní test 
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Pro účastníky 
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seznam účastníků 

přednášky 

studijní materiály 

testy, úkoly 



• lze využít 

• diskusní fóra v LMS Moodle 

• e-mail 

• telefon 

• zpětná vazba 

› anketa na konci každého modulu 

› závěrečný evaluační dotazník 

 

Komunikace 
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1. právní rámec knihovnických činností 

2. akvizice knihovního fondu 

3. stavění a ochrana knihovního fondu 

4. zpracování KF – jmenná katalogizace 

5. zpracování KF – věcná katalogizace 

6. výpůjční služby 

7. referenční a informační služby 

8. elektronické informační zdroje na internetu 

9. statistické výkaznictví 

10. praktické informace 

 

 

Moduly Knihovnického minima 
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• duben 2010 – srpen 2010 

• 37 účastníků 

• 33 absolventů 
1. běh 

• říjen 2010 – únor 2011 

• 81 účastníků 

• 68 absolventů 
2. běh 

• únor 2010 – červenec 2011 

• 111 účastníků 

• 84 absolventů 
3. běh 

• září 2011 – leden 2012 

• 108 účastníků 

• ??? absolventů 
4. běh 

Malá statistika 
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• sdílení zdrojů 

• vypracovaných úkolů mezi jednotlivými 

účastníky 

• odevzdání úkolu podle zadání  

z předchozího kurzu  

• zadání úkolu bylo změněno 

Umíme si poradit  
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Děkuji za výborně připravený kurz. Pro mne 
jeho absolvování bylo velmi inspirující, 
protože jako knihovnice neprofesionální jsem 
někdy pracně získávala potřebné informace. 
Některé lekce pro mne byly hodně obtížné, 
ale velmi užitečné. Ještě jednou děkuji a přeji 
hodně úspěchu v další práci. 

Děkuji všem, kteří tento kurz připravovali. 
Opravdu mě to bavilo a protože nemám 
knihovnické vzdělání (i když pracuji v 
knihovně již 12 let), oceňuji ucelený přehled 
základních informací, které by měl každý 
knihovník znát. 
 

 

Ohlasy 
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 návrh na e-learningový kurz pro malé 

knihovny 

 návrh na kurz ve slovenské mutaci 

 

 

 Nebráníme se dalším nápadům! 

Zatím nekončíme  
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