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V Plzni 30. 5. 2018 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

Dovoluji si Vás pozvat na nadstavbový seminář informační gramotnosti Elektronické 

informační zdroje k tvorbě rodokmenu, který se bude konat v úterý 19. června 2018 od 

8:30 hod. ve Vzdělávacím centru SVK PK v Plzni, Smetanovy sady 2, 1. poschodí. Celkový 

rozsah semináře je 5 vyučovacích hodin. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování 

kurzu. Maximální počet účastníků je 14, dle kapacity učebny. 

Lektorem semináře bude Mgr. Jiří Jelen. 

Anotace: 

Seminář přinese obecné shrnutí informací o genealogii v éře digitalizace historických 

pramenů. Po teoretickém úvodu k „rodopiseckým pramenům“ následuje praktické cvičení na 

konkrétních příkladech, jak si individuální rodokmen nebo alespoň dílčí rozrod sestavit 

vlastními silami za pomoci tužky, papíru či textového editoru a internetového připojení. Před 

létem může být školení rovněž inspirací k virtuálnímu cestování za vlastními kořeny, napříč 

časem, bez respektu ke státním hranicím, jazykovým bariérám a dalším faktickým i 

formálním omezením. 

 

Přihlašujte se, prosím, formulářem na: http://bit.ly/EIZ-k-tvorbe-rodokmenu  

Realizace semináře je finančně podpořena grantem z programu VISK 2 Ministerstva 

kultury ČR. 

 

Těším se na Vaši účast 

S pozdravem 

Mgr. Hana Hendrychová 

Kontaktní údaje: 

Odd. vzdělávání a organizace knihovnictví 

SVK PK v Plzni, Smetanovy sady 2 

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

http://bit.ly/EIZ-k-tvorbe-rodokmenu
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E-mail: hendrychova,hana@svkpk.cz 

mailto:hendrychova,hana@svkpl.cz

