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O čem budeme dnes mluvit

Širší kontext kurzu IDSR 
Studentský život s informacemi 
Co potřebujeme, chceme a můžeme mít? 
Kdo nám pomůže, na koho se obracet? 
Jak to je jinde? (USA)
Knihovna je báječné místo …



Kurz IDSR jako součást vašeho studia 
Snaha VŠ zavádět obdobné kurzy 
Praxe v zahraničí 
Síla tandemu „pedagog – knihovník“ 
Informační vzdělávání a studium 

„Informační vzdělávání v odborných 
předmětech?  

Úvodem



Studium, informace … 

Informace o studiu, vysoké škole 
Přijímací řízení 
Příprava na přednášky a cvičení 
Psaní seminárních prací, projektů 
Příprava ke zkouškám 
Bakalářské, diplomové, dizertační práce 
Komunikace, rozhodování … 

„Kritické okamžiky? Informační tíseň?“ 



Co chceme, co potřebujeme …?  

Knihy
Skripta 
Články 
Faktografické informace 
Databáze 
Rešerše 
Odpovědi na dotazy  …

„Co nejčastěji hledáte, sháníte, potřebujete?“



Kam se obrátit? 

Aneb téměř za vším hledej knihovnu …

Databáze na internetu 
Katalog na internetu 
Elektronické časopisy na internetu 

+ online konzultace 
(Zeptej se knihovny, OPOSSUM …)



Knihovny, jejich služby a studenti

„Pro co chodíte do knihovny nejčastěji?“ 

Výpůjčky (MVS, MMVS) 
Databáze (EIZ) 
E-journals, e-books
Elektronické dodávání dokumentů 
(např. VPK, DODO)



Zahraniční zkušenosti  (USA) 

Studijní pobyt (Fulbrightova nadace) –
podpora i pro zemědělské studijní 
programy

www.fulbright.cz

Krátce o stipendiu 

University of North Carolina – Chapel Hill

http://www.fulbright.cz/


Způsob studia a výuky – rozdíly  

Intenzita – méně kurzů, více hodin 
Příprava na přednášky – pedagog i student 
Informační zajištění (elektronické i papírové)
Spolupráce pedagog – knihovna 
Výzkum – transparentní, součást výuky 
Pravidelné evaluace 
Finance – školné 



Univerzitní knihovny v USA
a jejich služby

(na příkladu UNC-CH)



Výpůjční 

Volný výběr (90 % fondu) 
Absenční pro všechny uživatele
„on reserve“ – spolupráce s pedagogy 
MVS
EDD – studenti, pedagogové
Všechny druhy dokumentů – mikrofilmy, DVD 
a VHS
„fair use“ vs. náš autorský zákon, poplatky 
OSA atd. 



Studovny a čítárny

Různé typy 
Skupinové (Group Study)
Tiché (Quiet Study) 
Individuální (Carrels) – možnost rezervace 

WiFi
Možnost přinést si kafíčko ☺



Referenční služby

Reference area = srdce knihovny
Velký důraz
Reference librarian
Subject librarian
Dotazy všeho typu
Osobní konzultace, email, telefon, chat
Omezené rešeršní služby
Referenční služby vs. vzdělávání 



Další služby

Tisk
Skener 
Kopírování 
Počítačové učebny 
Připojení k internetu (WiFi v celém 
campusu)
Možnost dívat se na filmy, poslouchat 
hudbu



Exkurze do knihovny
Osobní konzultace  („1-on-1“)
Přednášky a semináře ve výuce
Nástroje dostupné na www stránkách 
knihovny:  „web based tutorials“ 

„research guides“
„subject guides“

Informační vzdělávání 
Pro studenty



Exkurze do knihovny
„Course-integrated instruction“
Individuální konzultace
Informační podpora výuky (online)
Semináře šité na míru

Informační vzdělávání 
Pro vyučující 



Knihovny jsou tu pro vás 
Knihovníci jsou tu pro vás 
Pedagogové jsou tu pro vás
Mějte přání, dotazy, požadavky 
Hodnoťte, mějte připomínky, buďte kritičtí
Buďte poučenými uživateli informací 

Nová univerzitní knihovna – velká příležitost!  

Na závěr  



Knihovna jako 
„the great third place“



Děkuji vám 

za pozornost!!!

hanalandova@sic.czu.cz
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