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V Plzni 12. 8. 2016 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Zvu Vás na seminář „Knihovny.cz – centrální portál knihoven“, který se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2016 

od 9:30 do 13:00 hod. ve Vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2 

v Plzni. Lektorkou bude Mgr. Helena Vorlová. 

Anotace: 

V průběhu workshopu vás provedeme nově spuštěným portálem Knihovny.cz od jeho pomyslného sklepa až po půdu. 

Obsahem workshopu je seznámení se službami a funkcionalitami portálu prostřednictvím konkrétních příkladů. 

Můžete si tak sami vyzkoušet, jak jak se s portálem pracuje a co v současné době uživatelům nabízí. Chybět nebudou 

samozřejmě ani informace o jeho dalším vývoji a podmínkách pro zapojení do portálu.  

Workshop je určen všem pracovníkům knihoven, kteří se chtějí detailně seznámit s fungováním portálu a být 

připraveni na případné otázky uživatelů. Workshop není zaměřen na technické řešení portálu, ale na jeho uživatelské 

rozhraní.  

Lektorka Helena Vorlová vystudovala informační management (VOŠIS v Praze a prostřednictvím Institute of Technology, Sligo), 

magisterské studium hospodářské politiky na ČZU a pedagogické minimum (VŠTE v Českých Budějovicích). V současnosti pracuje 

jako knihovnice v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v oddělení elektronických informačních zdrojů a informačního 

vzdělávání.  Vyučuje kurzy práce s informačními zdroji na Jihočeské univerzitě a od roku 2010 je členkou Komise IVIG při AKVŠ.  

Workshop je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v  rámci programu VISK 2.  

Účast na workshopu je zdarma, je třeba se registrovat zde: http://bit.ly/Centralni-portal-knihoven 

Kapacita: 14 míst 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování. 

S dotazy na workshop se obracejte na mne, případně na Veroniku Hyblerovou Trachtovou z Městské knihovny 

v Praze (veronika.trachtova@mlp.cz). 

Těším se na Vaši účast 

S pozdravem 

Mgr. Hana Hendrychová 

 

Kontaktní údaje: 

SVK PK, odd. vzdělávání a organizace knihovnictví 

Tel.: 377 306 940, mobil: 728 765 586 

E-mail: hendrychova@svkpl.cz 
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