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Struktura cestovní zprávy:
1. Účel cesty
NTK bude partnerem projektu Di-Xl od 1. 11. 2012. Řešení projektu je stanoveno do 30.
11. 2014. Hlavním řešitelem projektu je National Library of Latvia, Lotyšsko. Účast na
setkání byla nezbytná pro zahájení projektu, jednalo se o tzv. kick off meeting. Na
setkání byly projednány smluvní podmínky, harmonogram projektu a položky rozpočtu
projektu. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní
technickou knihovnou a firmou SEDUKON. SEDUKON je akreditovanou obecně
prospěšnou společností, která se zabývá celoživotním vzděláváním a poskytováním
pracovního a kariérového poradenství.
Setkání se konalo v sídle dalšího z účastníků projektu, firmy řecké Action Synergy
v Athénách.
Projekt Di-Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního vzdělávání a
vytvoření modelu spolupráce knihoven, jako partnerů v šíření a uplatnění výsledků LLP
a organizací LLP. Tento model následně bude představen knihovnám a ostatním
organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního vzdělávání. Výstupem
projektu bude kromě vytvoření tohoto modelu a jeho evaluace i metodologický
materiál, několik seminářů a propagační tiskoviny.
2. Časový průběh cesty
Odjezd na toto setkání byl naplánován 21. 11. Jednání probíhala 22. 11. – 23. 11. od
9:00 do 16:30. Vzhledem k dostupnosti místa konání jsme jako dopravní prostředek
použili letadlo. Do ČR jsme se vrátili 24. 11. ve večerních hodinách.
3. Průběh navštívené akce/jednání
V průběhu setkání byli účastníci především podrobně seznámeni se zadáním projektu a
diskutovalo se nad jeho možným průběhem. V úvodu jednání se všichni účastníci
představili a v krátké prezentaci představili také svoji instituci a důvody účasti
v projektu. Následně bylo představeno poslání projektu a projektová dokumentace. Po
obědě byl společně schválen pracovní plán a harmonogram. Druhý den setkání
pokračovalo detailním představením jednotlivých pracovních balíčků pracovního
plánu. Fotografie a materiály ze setkání budou k dispozici na novém webu projektu,
který je plánován na únor 2013.
4. Závěry/shrnutí
Setkáním jsme úspěšně započali spolupráci na tomto evropském projektu. Další
setkání je plánováno na květen 2013 v Bělehradské městské knihovně. Participaci
v tomto projektu budeme řešit v odd. 46 v rámci PHÚ F.10.
5. Dokumentace
Projektová dokumentace je k nahlédnutí v odd. 46. Další informace o projektu budou
k dispozici na webu projektu v průběhu února 2013. Přílohou této zprávy je prezentace,
kterou jsme si připravili pro představení naší instituce v úvodu jednání.
6. Anotace ZC
Účast na tomto setkání byla nezbytná pro zahájení projektu Dissemination and
Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results. Jednalo se o
tzv. kick off meeting. Setkání se konalo v sídle dalšího z účastníků projektu, firmy řecké
Action Synergy v Athénách.

Na setkání byly projednány smluvní podmínky, harmonogram projektu a položky
rozpočtu projektu. Projekt Di-Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního
vzdělávání a vytvoření modelu spolupráce knihoven, jako partnerů v šíření a uplatnění
výsledků LLP (lifelong learning programs) a organizací LLP. Tento model následně
bude představen knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření
politiky celoživotního vzdělávání. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu
zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.

