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E-learningový kurz „Moderní knihovnicko-informační práce v lékařských 
knihovnách“

Olga Pitašová

Referát metodiky a vzdělávání Národní lékařské knihovny (NLK) v Praze připravuje, organizuje a zabezpečuje 

kontinuální vzdělávání lékařských knihovníků v ČR. Každoroční vzdělávací program zahrnuje vzdělávací akce, semináře a 

programy zaměřené na prohlubování profesionálních dovedností lékařských knihovníků.

V posledním čtvrtletí loňského roku k těmto převážně klasickým formám celoživotního profesního vzdělávání přidala 

NLK nabídku e-learningového kurzu s názvem Moderní knihovnicko-informační práce v lékařských knihovnách, zaměřeného 

na aktualizaci znalostí a dovedností lékařských knihovníků nebo na doplnění znalostí z lékařského knihovnictví pro 

profesionály, kteří v tomto oboru začínají pracovat.

V r. 2010 se uskutečnil pilotní běh tohoto elektronického vzdělávání, který absolvovalo 15 posluchačů. V r. 2011 byl 

tento kurz zařazen do programu vzdělávání NLK v termínu 8. 3. – 19. 4. 2011 a další běh je naplánován na září–říjen 2011.

            Kurz je provozován v programovém prostředí Moodle provozovaném Univerzitou Karlovou v Praze. Moodle je 

softwarový balík pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím on-line kurzů dostupných na www, který umožňuje a 

podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných 

úkolů, tvorbu on-line testů apod.

E-learningový kurz trvá 6 týdnů, obsahuje 3 lekce, každou lekci je možné studovat 14 dní v doporučeném rozsahu 4 

hodiny týdně. Součástí kurzu je pretest, 20 úkolů postupně zadávaných v závěru každé z lekcí a následný posttest.

            Pretest se skládá ze 17 otázek, které mapují rozsah a úroveň znalostí účastníků kurzu v tematických okruzích: systém 

knihoven ČR, informační zdroje ve zdravotnictví a jejich vyhledávání a odborná lékařská terminologie – strukturovaný 

medicínský heslář MeSH.

            Obsahové zaměření jednotlivých lekcí kurzu:

Lekce 1:

systém knihoven, jejich působnost; legislativa; zdravotnické knihovny ČR; veřejné informační služby ve zdravotnictví; Národní 

lékařská knihovna; uživatelské skupiny; typologie informačních služeb ve zdravotnictví.

Lekce 2:

medicínské obory a specializace – teoretické (preklinické) a další; terminologický slovník Medical Subject Headings (MeSH).

Lekce 3:

informační zdroje – katalogy, bibliografické a fulltextové databáze, databáze na podporu klinického rozhodování; elektronické 

časopisy včetně open access přístupu; internetové vyhledávače, zdroje informací pro laiky.

Účastníci kurzu mají k dispozici obsáhlé studijní materiály, v průběhu kurzu mají možnost komunikovat a vyměňovat si 

informace mezi sebou a obracet se s dotazy na lektory zodpovědné za jednotlivé lekce.

Úspěšné absolvování kurzu je potvrzeno udělením certifikátu na jméno účastníka kurzu vystaveného Národní 

lékařskou knihovnou v Praze a Klubem lékařských knihoven při SKIP, který také uvádí, že kurz je registrován v programu 

Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven 2 – mimoškolní vzdělávání knihovníků 2010.

Z Lékařské knihovny Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se tohoto kurzu zúčastnily zatím dvě pracovnice. Jedna 

v rámci pilotního běhu na sklonku minulého roku: její připomínky a zkušenosti byly také využity pro doladění a konečné úpravy 

kurzu. Druhá pracovnice se účastní právě probíhajícího běhu kurzu. Předpokládáme účast další kolegyně i v plánovaném 

podzimním termínu kurzu. Obě dosavadní účastnice hodnotí celkově kladně tento kurz, dobrou úroveň studijních materiálů, 

pestrost plněných úkolů. Oceňují příjemné uživatelské prostředí tohoto e-learningového kurzu a typické výhody e-learningu: 

časovou nezávislost výuky a možnost vlastní organizace výuky podle individuálních možností.
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