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Exkurze
knihovnou

Na exkurzi se dozvíte o možnostech,
které vám knihovna nabízí. Jak se
zaregistrujete, jaké služby knihovny
můžete využívat. Provedeme vás
knihovnou a povyprávíme o každém
oddělení (čítárna, dětské oddělení,
oddělení pro handicapované, půjčovna,
A-klub aj.). Naučíme studenty, jak se
sami mohou orientovat v knihovně
a vyhledat si dokumenty, které
potřebují, jak se orientovat ve svém
čtenářském kontě (prodlužování
výpůjčky, rezervace dokumentů)
a mnoho dalšího.
Doporučujeme 1. ročníkům SŠ, VOŠ
Doba exkurze: 60 minut
Kapacita exkurze: 30 lidí

pro Střední,
Vyšší odborné
a Vysoké školy
v Krajské knihovně
v Karlových Varech

Studenty naučíme, jak pokročile
vyhledávat v katalogu knihovny,
představíme elektronické
informační zdroje dostupné
v knihovnách, se službou
meziknihovní výpůjční služby,
naučíme je pokročilé vyhledávání
v Googlu a mnoho dalšího.
Doporučujeme 2. ročníkům SŠ
a 1. ročníkům VOŠ a VŠ
Doba semináře: 60 minut
Kapacita semináře: 30 lidí
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Přednášející
Ing. Eva Vodičková
Pro domluvení termínů
či zodpovězení dotazů:
email:
vodickova@knihovnakv.cz,
mobil: 733 595 872

Jak napsat práci co
možná nejlépe aneb
Co se na střední
naučím, na vysoké,
jako když najdu.

Studentům ukážeme, jak a přes
jaké databáze najít vhodnou
literaturu pro svou práci
(představíme elektronické
informační zdroje dostupné
v knihovnách), seznámíme je
s pokročilým vyhledáváním
v Googlu, citační etikou, jak se
vyvarovat plagiátorství,
naučíme je kritickému myšlení
(myšlenkové mapy) aj.
Doporučujeme 3. ročníkům SŠ,
2. ročníkům VOŠ a VŠ
Doba semináře: 90 minut
Kapacita semináře: 30 lidí

Všechny se
mináře
jsou zdarma
a dají
se přizpůso
bit
vašim speciá
lním
požadavkům
.
Závodní 378/84, 360 06, Karlovy Vary - Dvory
tel.: 354 222 888, www.knihovnakv.cz

