
Rozcestník
online
vzdělávání

červen  2021

Kde najdete
informace 

a pozvánky?

VELKÁ MORAVA



elektronické
konference

konference KNIHOVNA

konference SKIP

konference REGION

konference ANDERSEN - děti
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knihovna@cesnet.cz
přihlášení: na adresu listserv@cesnet.cz
napište do textu zprávy příkaz: SUBSCRIBE

andersen@ekonference.nkp.cz
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz

skip@ekonference.nkp.cz
Kontaktní osoby: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz 
a Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz

region@ekonference.nkp.cz
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz 

https://ipk.nkp.cz/adresare-e-

konference/diskusni-konference
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červen 2021

webové
odkazy 

SKIP ČR - seznam plánovaných
akcí

stránky SKIP Velká Morava

KISK - online kurzy

STRÁNKY UNIVERZIT: ÚISK, FPF
SLU
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stránky SDRUK5

VELKÁ MORAVA

koncepce.knihovna.cz6

https://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava.html
https://kisk.phil.muni.cz/kiskonline
https://sdruk.cz/
https://koncepce.knihovna.cz/chci-se-vzdelavat-inspirovat-a-sdilet/


sociální sítě
FACEBOOK

skupina Knihovny knihovnám

skupina Udržitelnost v knihovnách
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2 skupina Komunitní knihovna
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https://www.facebook.com/groups/1665043700410307
https://www.facebook.com/groups/619878695206904


červen 2021

KRAJSKÉ
KNIHOVNY

Moravská zemská knihovna

Krajská knihovna Františka 
Bartoše Zlín

Krajská knihovna Vysočiny
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pro region Velká Morava

https://www.kkvysociny.cz/knihovnam/vzdel
avaci-akce-pro-knihovniky/

https://www.mzk.cz/pro-
knihovny/vzdelavani-knihovniku

https://www.kfbz.cz/vzdelavaci-odborne-akce
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červen 2021

knihovnické
časopisy

DUHA

ČTENÁŘ
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4 IKAROS2
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https://duha.mzk.cz/
https://svkkl.cz/ctenar
https://ikaros.cz/


chci se
účastnit online
vzdělávání 

červen 2021

Na co
nezapomenout...

VELKÁ MORAVA



červen 2021

co si připravit
pro účast..

registrace, pozvánka

vybavení
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4 prostor a podmínky3

4
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registrace

organizátor může požadovat vyplnit
olnline přihlašovací formulář

pozvánka přijde odkazem, většinou
na platformy: ZOOM, Jitsi Meet,
Google Meet - obvykle stačí kliknout
na odkaz , netřeba se registrovat

platforma Microsoft Teams -
nutné mít zaregistrovaný účet
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mobil,
tablet

1

PC

3
Zařízení, kterými se
připojíte...

Chci být viděn

potřebuji kameru

 (pohlídejte si hlavně u PC, u mobilních

zařízení a notebooků většinou jsou)

Chci slyšet 

potřebuji  repráčky,

sluchátka

(pohlídejte si hlavně u PC, u mobilních zařízení a

notebooků většinou jsou) 

nezapomenout na dobré

připojení k internetu
 

notebook

Chci mluvit 

potřebuji mikrofon 

 (pohlídejte si hlavně u PC, u mobilních

zařízení a notebooků většinou jsou) 

2



ikony při komunikaci1

Sdílení obrazovky 

vypnout / zapnout
mikrofon

vypnout / zapnout

kameru

SIGN UP LOG IN JOIN

zaregistrovat se přihlásit se připojit se

VELKÁ MORAVA

chat 



Chci organizovat
online setkání NECHÁME SI NA

PŘÍŠTĚ...
 

VELKÁ MORAVA



Děkujeme za
pozornost

Zůstaňme
ve spojení!

VELKÁ MORAVA


