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Přestavba Moffitt Library



Moffitt library

• Postavena v sedmdesátých letech 20. století

• 2016 – přestavba 2 pater z 5 

• Přestavba – požadavky studentů

4. patro: odpočinkovo-studijní prostor

5. patro: tichá zóna

• Otvírací doba 

• Obrázky

https://scholarworks.gvsu.edu/rethinkit/2015/presentation/24/
http://guides.lib.berkeley.edu/moffitt-advisory
http://www.lib.berkeley.edu/libraries/moffitt-library
http://hlblighting.com/project/uc-berkeley-moffitt-library-4th-5th-floor-renovations/


Interaktivní tabule – co se děje a dostupnost studoven Tiskový systém – nejsou dotazy na obsluhu



Moffitt library

• Co s dalšími patry?

vytvoření „prostoru, který by propojoval 
kampus“ (Center for Connected Learning)

• Místo setkávání a sdílení myšlenek mezi 
studenty, učiteli, obory, fakultami

Berkeley Library. The Center for Connected Learning: A Campus Conversation on Reimaging Moffitt
Library [online]. Berkeley [cit. 18.2. 2019]. Dostupné z: 
http://news.lib.berkeley.edu/themes/custom/librarynews/pdf/CCL-Spring2018.pdf.

https://vimeo.com/260309637
http://news.lib.berkeley.edu/themes/custom/librarynews/pdf/CCL-Spring2018.pdf


Moffitt library

• Plánování: rozhovory s učiteli, knihovníky, děkany…

(scénář – Moffitt library zmizela)

Vytvoření „pilotních projektů“ – oblasti:

Podpora výzkumu v knihovně

Instrukce – informační a digitální gramotnost

… pokud se pilotní projekty osvědčí – posunutí do většího měřítka



Ze života knihovníka



Knihovník – referenčníci/ instruktážníci

• Výuka

• Služba na pultu

• Chat reference

• Subject guides, vzdělávání ostatních 
knihovníků, peer tutorů, … 



Workshop „na objednávku“ 

• Obvykle do 
určitého předmětu

• Knihovní zdroje 
(především 
relevantní pro 
obor)

• Kurz: Reading and 
composition 

https://classes.berkeley.edu/content/2018-fall-english-r1b-009-lec-009


Tematické workshopy

• Kurz pro doktorandy

Design – na základě rozhovorů se studenty (různé fáze PhD studia) 

1) Přednáška – plánování a nástrahy doktorského studia

2) Diskuzní panel – Literature Reviews

3) Workshop – jak zlepšit psaní (citace, vyhledávání, Overleaf, …)

4) Workshop – editování a revize textu

+ „Chambers of Solitude“

http://guides.lib.berkeley.edu/coe-dissertations


Tematické workshopy

• Environmental design archive

• Na začátku semestru agitace 
směrem k učitelům

• Umožňují přístup k originálům 
(výzkumníkům, studentům i 
veřejnosti) 

http://archives.ced.berkeley.edu/about-the-archives


Služba na pultu

• Doe Library: 10-18

• 2 knihovníci (pult + konzultace)

Konzultace (30 min)

• Objednání konzultace přes 
formulář na webu 

• Oboroví knihovníci

• Virtual reference a chat –
oblíbené



Rezervace konzultace Elektronické zaznamenávání dotazů



Chat reference

• služba 24/7 (knihovníci z US i UK)

• Z UC Berkeley – 12 knihovníků, přiřazené časy (1-2 hodiny týdně)

• Velmi rychlá interakce (skripty)

• Všechny dotazy –> jedna databáze, knihovníci si vybírají dotazy, 
případně přeposílají



Chat reference

• Where can I find reliable source for my research paper? 

• Get access to old dissertation?

• How do I find DOI?

• How do I remove the links.

• How do I create PIN for saving search? 

• How do I borrow the book?

• I have a problem to access book…

• I need to find and information on women tubal ligation.



Peer to peer služby



PEER TO PEER

• 2017 data consulting network

• 2018 – Library Undergraduate 
Fellowship program

+ další oblasti podpory - digital 
humanities, library research, 
makerspace, GIS, media creation

• Každý semestr vybráno několik 
vynikajících tutorů: kromě 
konzultací pracují i na projektu, 
přiřazen mentor (knihovník), 
finanční odměna,…

https://stories.lib.berkeley.edu/student-fellows/a-new-vision/
http://www.lib.berkeley.edu/level-up/resources/fellowships


Podpora psaní



Berkeley Writing – College Writing Programs

• Studenti (undergradute) musí splnit 2 předměty:

Entry-Level Writing (prváci musí splnit)

Reading & Composition - CWP vyučuje 

- různá tematická zaměření (2 části)

• další kurzy (různé fakulty různé požadavky týkající se psaní)

• Výuka – malé třídy (maximálně 14 studentů, diskuze)

• Kritické čtení a myšlení, psaní, revize

https://writing.berkeley.edu/


Student writing center

• Profesionální zaměstnanci + lektoři – studenti 

• Studenti se po příchodu “registrují” – přiřazen dostupný lektor

• Tematické rozdělení místnosti 

• Nejen psaní, ale i příprava na testy

https://slc.berkeley.edu/


Student writing center



Student writing center

Tutoři působí v těchto oblastech:

• Ekonomie

• Matematika & statistika

• Přírodní vědy

• Společenské vědy

• Akademické psaní 

• Benefity…

Berkeley Student Learning Center. Become a Tutor [online]. Berkeley 
[cit. 20.2. 2019]. Dostupné z https://slc.berkeley.edu/become-tutor

https://slc.berkeley.edu/become-tutor


Práce tutora láká na:

• Možnost přispět k rozvoji 
univerzity

• Prohlubování znalostí 
oboru/technik psaní

• Zlepšení schopnosti 
spolupráce

• Rozšíření spol. a prof. vazeb

Berkeley Student Learning Center. Become a Berkeley Writing Tutor [online]. Berkeley 
[cit. 20.2. 2019]. Dostupné z https://slc.berkeley.edu/become-writing-tutor

https://slc.berkeley.edu/become-writing-tutor
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