
Vědecká knihovna v Olomouci
Nabídka služeb pro školy

Registrace a půjčování knih zdarma

•	 studenti ve věku 15–18 let se mohou 
registrovat a půjčovat si knihy zdarma!

Největší výběr povinné četby

•	 díky povinnému výtisku máme většinu děl 
doporučené a povinné četby v několika 
výtiscích, v různých vydáních, a to bez čekání 
rovnou ve volném výběru!

Podporujeme středoškoláky

Exkurze ve Vědecké knihovně v Olomouci

Prohlídka prostor knihovny a ukázka vyhledávání 
v elektronickém katalogu v doprovodu zkušeného 
pracovníka.

A studenti všech typů škol

T 60-90 minut dle domluvy

Nutná rezervace předem:

E is@vkol.cz

q 585 205 333

Německá knihovna VKOL

•	 knihovna úzce spolupracující s Goethe-
Institutem

•	 široký výběr německojazyčné literatury 
(beletrie, odborná literatura, učebnice), 
audioknih, hudby a filmů na DVD

•	 hry a další aktivity v němčině 

•	 Klub německého filmu – promítání aktuálních 
německých filmů pro veřejnost i pro školní třídy

•	 možnost exkurzí a informačních lekcí 
s tématem německých reálií

Další informace a rezervace:

E nemeckaknihovna@vkol.cz

q 585 205 314

Anglo-americká knihovna VKOL

•	 přímo ve volném výběru bez nutnosti 
rezervace

•	 neustále doplňovaný výběr aktuální beletrie 
anglicky mluvících zemí (včetně young adult, 
fantasy a komiksů)

•	 zjednodušená četba pro děti, začátečníky 
i mírně pokročilé s CD

E aaknihovna@vkol.cz

q 585 222 375

Další zajímavosti pro školy
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Karel Hynek Mácha

Informační lekce zaměřená na romantického 
básníka.

A studenti SŠ

T 120 minut

•	 připravené pracovní listy

•	 skupinová práce žáků

•	 práce s různými informačními zdroji

•	 vyhledávání informací

•	 prezentace výsledků jednotlivých skupin

•	 rozvoj čtenářské a informační gramotnosti 
na základě metod kritického myšlení

Nutná rezervace lekce předem:

E region@vkol.cz

q 585 222 375

Druhý blok

•	 co je citace, proč citovat, metody citování

•	 zpracování základních bibliografických záznamů 
monografie, stati ve sborníku, článku, e-zdroje

•	 databáze EBSCO

Kurzy se konají po domluvě přímo ve vaší škole. 
Možná individuální konzultace přímo v knihovně.

Z důvodu omezených kapacit nutná rezervace 
předem: 

E is@vkol.cz

q 585 205 333

Kurzy a informační lekce 

Kurzy citační etiky

Kurz zaměřený na základy vyhledávání informací 
a jejich následnou citaci.

A studenti SŠ, VOŠ, VŠ

T 2×90 minut

První blok

•	 základy vyhledávání

•	 jak efektivně vyhledávat, používat operátory 
a zástupné znaky

•	 příklady katalogů: Vědecká knihovna 
v Olomouci, Národní knihovna ČR, Národní 
pedagogická knihovna J. A. Komenského, 
databáze knihoven Akademie věd ČR aj.
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