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Úvodní poznámky 

• Kurátorství – tvorba logicky souvisejících, promyšlených, koncepčně 
uchopených sbírek či kolekcí 

• Dva přístupy: 
• Pro vlastní potřebu 
• Pro druhé – kurátor jako informační specialista 

• Stále častěji spojené s knihovnami 
• Různé přístupy: 

• Pedagogický či obsahový 
• Uchovávání dokumentů 
• Propagace 
• Komerční aktivity 
• Reklama 



Modely 

• Existují různé možnosti jak tvořit sbírky a také různé motivace k tomu, 
takovou činnost vyvíjet 

• Lze postupovat ad hoc 

• Lze využít nějaký ustálený model 

• Z hlediska kurátorství pro vlastní potřebu je zde těsná návaznost na 
PLE a konektivismus, ale současně nutnost vysoké informační 
gramotnosti 



Objevování x vyhledávání 

• Standardní informační gramotnost směřuje (stejně jako architektura 
knihoven digitálních i fyzických) k vyhledávání: 
• Vím co chci -> definuji vyhledávací dotaz, strategii 
• Zpracuji výsledky 
• Ale – takto se nedá učit. Musím dopředu vědět co chci. V případě učení to ale 

většinou nevím. 

• Discovery – objevování 
• Tvoříme sbírky (ať již to znamená cokoli), které jsou koncipované tak, aby odpovídaly 

mentálním či logickým modelům daného tématu 
• Uživatel přechází mezi objekty s logickými vazbami 
• V oblastech vlastního zájmu může přejít do vyhledávání, ale neztrácí kontext a 

souvislosti 
• Knihovny by se měli svoji architekturou více blížit discovery modelu, což ale znamená 

změnit téměř vše! 



Seek - sense - share model 

• Seek – vyhledávání informací, jejich základní popis a zařazení 

• Sence – hodnocení a zpracování informací 

• Share – sdílení, propojení, publikování 

 

• Model vychází z osobního znalostního managementu. 

 

 



The 5 Models Of Content Curation 

1. Agregace informačních artefaktů 

2. Destilace a výběr zajímavých informací pro daný kontext 

3. Vyzdvižení a identifikace toho, co je na daných artefaktech zajímavé 

4. Mashup a míchání spočívá v práci s různými formami obsahu 

5. Spojení kontextu, tvorba časových os a integrace jednotlivin 

 

• Má muzeologický či galeristický podtext, ale zřejmě univerzálnější 
využití 



Whittakerův model 

• Základem kurátorství je znalost informačního chování 

1. Získávání dat či digitálních artefaktů 

2. Tvorba systému a organisace dat 

3. Presentace a využití sbírek 

 

• Vychází z komparace z PIM 



Spojení s EIZ 

• Velké množství kvalitních zdrojů o kterých ale nikdo neví 

• Instituce mají typicky omezený segment zájmových témat 

• Instituce mají typicky omezený segment vyučovaných témat 

• Odklon od vyhledávání k objevování musí přijít od akademických 
knihoven (nebo odborných) 

• Otázka kvalitních metadat – metadata souvisí s pedagogickým 
paradigmatem 

 



Praktické ukázky – Učící se společnost 



Psychlogie a edTech 



Učitel jako samovolný kurátor 



Příklady nástrojů 

• Medium 

• Twitter 

• Tumblr 

• Bibblio 

• Scoopit 

• …. 

 



Děkuji za pozornost 


