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Pozvánka na kurz Wikipedie pro knihovníky  

 

Vážení, 

v rámci projektu VISK 2 Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém 
kraji v ICT jsme pro Vás připravili kurz Wikipedie pro knihovníky, 
lektorem bude Vojtěch Veselý, český wikipedista, který působí jako hlavní 
lektor a metodik vzdělávacích aktivit ve Wikimedia Česká republika. 
Aktivně školí většinu kurzů pro knihovníky a část kurzů pro seniory.  

Tento dvoudenní kurz v délce celkem 10 hodin proběhne v pondělí 
11. listopadu a v úterý 19. listopadu 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: 

Základy Wikepedie 

Účastníci se seznámí s Wikipedií, s jejím fungováním, strukturou a 
pravidly. Naučí se v ní orientovat a vyhledávat, poznají i některé její 
sesterské projekty (Commons, Wikidata, Wikislovník apod.). Osvojí si 
základy psaní Wikipedie, naučí se používat pískoviště, formátovat, 
upravovat články a opravovat chyby, vkládat odkazy a reference, vybrat si 
vhodné téma pro zpracování článku. Prostor bude věnován i možnostem 
využití Wikipedie v knihovnické praxi (projekt Senoři píší Wikipedii 
apod.). 

Praktický workshop editování Wikipedie 

Účastníci si procvičí získané editační dovednosti na tvorbě vlastního 
článku na Wikipedii. Naučí se také pracovat s obrázky a fotografiemi, jejich 
vkládání i vyhledávání a používání z hlediska autorských práv. Na 
workshopu bude prostor i pro individuální konzultace a dotazy. 

Projekt VISK 2 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR. 
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Kontaktní osobou pro přihlášení je Bc. Radka Havlicová, e-mail 
havlicova@svkul.cz, telefon 608 621 693. Přihlášky je nutné zaslat do 
8. 11. 2019, počet účastníků je omezen na 12. 

Těšíme se na Vás! 

S pozdravem 

Bc. Radka Havlicová 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
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