V Plzni 18. 7. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Zvu Vás na workshop „Knihovny.cz v roce 2017“, který se bude konat ve středu 22. listopadu 2017 od 9:30 do
13:00 hod. ve Vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2 v Plzni. Lektorkou
bude Martina Huječková.
Anotace:
Na workshopu Knihovny.cz v roce 2017 si pod vedením lektorky prakticky vyzkoušíte nové i stávající funkce portálu.
A to: jednoduché a pokročilé vyhledávání, používání filtrů, uživatelské účty, inspirační poličku, adresář knihoven a nově
také centrální index pro vyhledávání v elektronických zdrojích, který bude spuštěn na podzim 2017. Dozvíte se, jaké
možnosti portál přináší uživatelům i knihovnám a knihovníkům a jak se mohou knihovny zapojit.
Workshop trvá 3,5 hodiny včetně přestávek. Je vhodný především pro knihovníky ve službách a pro všechny, kteří se
chtějí s portálem Knihovny.cz seznámit. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Lektorka Martina Huječková o sobě:
Baví mě sledovat v knihovnách, jak je rozložen fond a jak různě umíme používat desetinné třídění pro naučnou
literaturu. Snad proto věnuji zatím nejvíce času experimentu s tříděním knih a zkouším postavit fond tak, aby vyhovoval
čtenářům i knihovníkům. KOHA je pak další z věcí, která mě v knihovně potkala a se kterou je knihovnictví radost dělat.
Dlouhodobě se také zabývám regionálními funkcemi knihoven a informačním vzděláváním.
Workshop je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu VISK 1.
Účast na workshopu je zdarma, maximální počet účastníků je 14, s přihlašováním proto neváhejte. Je třeba se předem
registrovat zde: http://bit.ly/CPK-2017
Těším se na Vaši účast
S pozdravem
Mgr. Hana Hendrychová

Kontaktní údaje:
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