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Burza internetových zkušeností
aneb Bude přesilovka
profesionálů?
Kateřina Hubertová
V úterý 14.2., v den naší "internetové burzy", bylo opravdu krásné jarní počasí. Sněžilo, teplota
kolem nuly, silný vítr... Ve Smiřicích bylo vše nachystáno, já (tradičně nervózní) společně s Táňou
Čejkovou vyrážím na nádraží, kterým měli dorazit naši účastníci. Ve 12.5l přijel vlak a jeden
účastník - paní knihovnice z Roudnice, která se telefonicky nejprve ujistila, že se akce opravdu
koná. Na nádraží jsme způsobily mírný poprask, protože jsme si velmi vážily naší jediné účastnice a
moc jsme jí děkovaly, že přijela... Ze zoufalství nás přepadl záchvat smíchu, který trval celou cestu
do knihovny.
Složení přítomných bylo tedy následující: za MěK Smiřice - Hušáková, Rousková, za
Střediskovou knihovnu Hradec Králové – Zemková a kolegyně Halbrštátová, která je zároveň i také
venkovskou knihovnicí v Libčanech, za Knihovnu Města Hradce Králové – Ševčíková (informační
středisko), Čejková a Hubertová (metodika), za účastníky - Novotná (Roudnice).
Takže přesilovka 7 : 1.
Vypadalo to, že pružně pozměníme připravený program, odskočíme do obchodu a obrousíme
situaci kapkou na zahřátí a žal. Sedíme v knihovně, 7 profesionálů vzorně obskakuje našeho
jediného účastníka. Ve 13.30, což byl oficiální začátek akce, zabrzdily na nádvoří zámku čtyři
automobily a v nich bylo dalších 7 účastníků. Dobrovolní knihovníci se rázem ocitají v převaze. A
pokud přesuneme Ilonu Halbrštátovou početně pouze do malých venkovských knihoven, tak to se
stav mění na 6 : 9! Úžasné! Telefonicky se omluvil další účastník, který vzhledem ke sněhu a letním
gumám nevyjel z garáže... Akci byl také přítomen dvouletý chlapeček (syn jedné knihovnice) a
vůbec nezlobil.
Akce začala s 10minutovým zpožděním podle připraveného scénáře a nakonec se zdařila
(podle mého názoru). Knihovníci diskutovali, padaly různé dotazy a účastníci si navzájem radili,
doporučovali a vyměňovali elektronické adresy... V závěru byl velký problém akci včas ukončit,
protože řeči a diskuse nebraly konce. Přítomní dokonce chválili naše pořádané akce a těšili se na
další. Námi nabízený "servis regionálních funkcí" označili za zcela vyhovující! Viz:
http://www.knihovnahk.cz , oddíl Knihovnám.
Smiřická knihovna i její knihovnice byly úžasné, děkujeme! Knihovna byla navíc velikonočně
vyzdobena a to jaro nám všem zvedalo náladu navzdory pohledu z okna. Toto krátké zpravodajství
si dovolím ukončit přepisem zdravice, kterou pro všechny nachystala smiřická ředitelka a vylepila v
knihovně:
Hurá, sláva, tralala,
v knihovně je oslava!
Nejprve však vstřebat nové informace
a něco málo dovedností.
http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=708
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VÍTEJTE NA BURZE INTERNETOVÝCH
ZKUŠENOSTÍ!!!
Již po šesté jsou organizátorkami této akce
dvě skvělé metodičky z Hradce.
Leč místo konání tohoto setkání
poprvé jest v knihovně SMIŘICE,
přesto však doufají místní knihovnice,
že den označený datem březen čtrnáctého
bude příjemně stráveným pro každého.
SOUTĚŽNÍ ANKETA ZNALOSTÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Multifunkční zařízení umí:
a) žehlit, prát, luxovat
b) tisknout, skenovat, kopírovat
c) péci, vařit, uklízet
Do nákladů na tisk se nezapočítává
a) cena nové tiskárny
b) cena potištěného papíru
c) cena svačiny obsluhy
Pod pojmem červ si představíte
a) krmení pro akvarijní rybičky
b) návnadu používanou rybáři (pokud neloví na mušky…)
c) typ viru
Připojení ADSL probíhá prostřednictvím
a) běhajících skřítků
b) pevné telefonní linky
c) poštovní doručovatelky
Jakou nejvyšší rychlostí můžete stahovat soubory přes ADSL…
a) 50 km/hod.
b) 4096 kbit/s
c) rychlostí zvuku
Ikona je
a) obraz s náboženským motivem
b) zidealizovaná mediální hvězda
c) grafický symbol – piktogram, použitý ke zjednodušení práce s PC
Průzkumník je
a) počítačová aplikace k práci se soubory a složkami (zjišťování obsahu disků, pomocí ní
kopírujeme, přesouváme, vymazáváme a přejmenováváme soubory)
b) člen elitního vojska
c) ten, kdo je vždy v čele a zjišťuje stav situace
Test - Jak vybrat z textu podstatnou informaci
SOUSTŘEĎTE SE, NA VYPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍHO TESTU MÁTE POUZE 5 MINUT!
1. Než začnete test řešit, přečtěte si pořádně celý text.
2. Napište svoje jméno do pravého horního rohu tohoto papíru.
3. Souhlasíte s následujícím textem:
Velikost souboru se udává v bajtech (B), případně gigabajtech (GB).
http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=708

27.6.2006

SVK HK - výpis článku "Kateřina Hubertová: Burza internetových zkušeností aneb Bude př...

Stránka č. 3 z 3

4. Napište adresu alespoň jednoho internetového vyhledávače.
5. Zakroužkujte správnou větu :
Monitor je hardware. X Monitor je software.
6. Vyjmenujte alespoň 2 typy tiskáren:
7. Je legální kopírování softwaru za účelem jeho domácího užívání?
8. Vyjmenujte alespoň 1 výhodu elektronické pošty.
9. Je následující tvrzení pravdivé?
Formátování odstraní z diskety nevratně všechny informace a připraví ji na další ukládání informací.
10. Pokud jste text opravdu nejprve pozorně přečetli, splňte nyní pouze body č. 2 a 11.
11. Obraťte list textem dolů, tzn. prázdnou stranou navrch, a tiše se rozhlížejte po „pilných“
spolužácích.
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