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Pozvánka na PC kurz  

Vážení, 

v rámci projektu VISK 2 Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém 
kraji v ICT jsme pro Vás připravili kurz Digitální knihovna Kramerius II, 
lektorem bude Ing. Aleš Brožek.  

Tento jednodenní kurz v délce 5 hodin proběhne v pondělí 
17. září 2018 od 9 hod. v počítačové učebně Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 45. Předpokládaná doba 
ukončení je do 14:30 hod. 

Anotace: 
 Kurz je zaměřen na hlubší seznámení s digitální knihovnou 

Kramerius, která zachraňuje periodika a monografie ohrožené degradací 
papíru a zachovává jejich obsah uživatelům. Účastníci se seznámí s Národní 
digitální knihovnou (Kramerius v NK ČR a MZK) a Českou digitální 
knihovnou a s různými druhy klientů (K3 klient, K4 klient, K5 klient, klient 
Digitální knihovna) včetně přístupu do Krameria z mobilních zařízení. 
Osvojí si rozšířené vyhledávání dokumentů a informací v této volně 
dostupné databázi. 

Obsah: 
• pokročilé vyhledávání v digitální knihovně Kramerius;  
• další možnosti vyhledávání a praktické rešeršování;  
• vyhledávání v NDK a ČDK; 
• práce s různými klienty; 
• vyhledávání v jiných digitálních knihovnách (ANNO) 
Pro absolvování kurzu je nutná základní znalost prostředí digitální 

knihovny nebo předchozí absolvování kurzu  DK Kramerius I. 

Projekt VISK 2 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR. 

Kontaktní osobou pro přihlášení je Mgr. Zdenka Andree, e-mail 
andree@svkul.cz, telefon 475 209 126, l. 154. Přihlášky je nutné zaslat do 
13. 9. 2018, počet účastníků je omezen na 12. Přivítáme rovněž dotazy 
a návrhy konkrétních témat, kterým se účastníci chtějí věnovat. 

Těšíme se na Vás! 

S pozdravem 

Mgr. Zdenka Andree 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
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