V Plzni 12. 5. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Dovoluji si Vás pozvat na seminář Zprostředkování děl nedostupných na trhu (vyhledávání
v systému Kramerius), který se bude konat v úterý 25. května od 9:00 hod. (do 14:00 hod)
distanční formou s využitím platformy Zoom. Odkaz na místnost bude přihlášeným zaslán na
e-mailovou adresu několik dní před vlastní akcí. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování
kurzu.
Školení lektorsky povede Ing. Aleš Brožek, profesní kolega, bývalý ředitel SVK v Ústí n. Labem.

Počet účastníků je z didaktických důvodů omezen, s přihlášením proto neváhejte.
Anotace:
Postupující digitalizace knihovních fondů a budování digitálních knihoven umožňuje nalézt ve
zdigitalizovaných dokumentech množství zajímavých údajů, k nimž se dříve uživatelé dostali až po
časově náročném pročítání a hledání. Díky projektu Díla nedostupná na trhu (DNNT) mohou s řadou
zdigitalizovaných knih vydaných do roku 1989 pracovat uživatelé od letošního roku i z pohodlí
domova. Přednášející, který se zabývá plnotextovým vyhledáváním 15 let, naučí účastníky kurzu na
příkladu užitečných témat týkajících se historie obcí, ze kterých účastníci na kurz přijedou, pracovat
nejen s digitálními knihovnami Kramerius, ale i s dalšími digitálními knihovnami. Kurz je vhodný
zejména pro knihovníky, ale i historiky z univerzit, muzeí, galerií a archivů, kteří ještě v digitálních
knihovnách nehledali nebo si s hledáním udělali špatnou zkušenost.
Přihlášení:

https://bit.ly/DNNT-a-Kramerius
Seminář se koná s podporou programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR jako součást projektu „Kurzy
informační gramotnosti a specializované semináře“.

Těším se na Vaši účast
S pozdravem
Mgr. Hana Hendrychová
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