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Struktura cestovní zprávy:
1. Účel cesty
NTK je od konce roku 2012 partnerem projektu Di-Xl. Řešení projektu je stanoveno do
30. 11. 2014. Hlavním řešitelem projektu je National Library of Latvia, Lotyšsko. Účast
na setkání byla nezbytná pro řízení projektu a koordinaci projektových aktivit v různých
zemích. Na setkání byl projednán Work Package 3 projektu, tedy vytvoření modelu
diseminace výsledků projektů celoživotního učení, 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, Bělehradské městské knihovny.
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. Za
koordinaci modelu je odpovědná NTK a tento model bude představen na Evropském
semináři pro zástupce knihoven, který se bude konat v září 2013 v NTK. Výstupem
projektu bude kromě vytvoření tohoto modelu a jeho evaluace i metodologický
materiál a propagační tiskoviny.
2. Časový průběh cesty
Odjezd na toto setkání byl naplánován 15. 5. Jednání probíhala 16. 5. – 17. 5. od 9:00 do
17:00. Vzhledem k dostupnosti místa konání jsme jako dopravní prostředek použili
autobus do Vídně a odsud letadlo do Bělehradu. Do ČR jsme se vrátili 18. 5. ve
večerních hodinách.
3. Průběh navštívené akce/jednání
V úvodu prvního dne projektového setkání jednotliví partneři prezentovali Analýzu a
výzkum potřeb celoživotního učení v partnerských zemích s následnými závěry a
doporučením pro tvorbu modelu. Následovala příprava pracovních postupů a rozdělení
pracovních úkolů pro vytvoření modelu pro šíření a využití výsledků programů CŽU
prostřednictvím knihoven.
Projektové setkání pokračovalo druhým dnem diskuzí nad současnou podobou webové
stránky projektu, facebookového profilu a obsahu doprovodných materiálů.
Pro propagaci projektu partneři souhlasili využívat co nejširší nabídku komunikačních
kanálů např. konferencí, interview, rozhlasu, televize.
Tým z NTK, který je koordinátorem tvorby modelu (Work Package 3), následně
představil návrh struktury modelu. Ostatní partneři formou brainstormingu předložili
své návrhy podoby modelu. NTK tyto návrhy a připomínky zapracuje a předloží
ostatním partnerům první verzi modelu k připomínkování.
Součástí druhého dne byla rovněž diskuze nad obsahovou koncepcí workshopu a
dalšího setkání partnerů, které se uskuteční ve dnech 19. – 20. 9. v Praze v Národní
technické knihovně.
V závěru projektového setkání byla shrnuta klíčová témata diskuzí a projednaných
bodů a rozděleny dle časového plánu pracovní úkoly.
4. Závěry/shrnutí
Setkáním bylo nezbytné pro další koordinaci projektových úkolů. Také jsme jej využili
pro brainstorming workshop, abychom společně vytvořili koncepci modelu
diseminace. Na setkání byly řešeny také praktické otázky spojené s finančním plněním

a reportingem. Další projektové setkání je plánováno na duben 2014 v Lotyšské
národní knihovně. Mezitím se účastníci projektu setkají ještě na Evropském semináři
pro zástupce knihoven, který bude pořádat NTK v září 2013. Účast v tomto projektu
řešíme v odd. 53 v rámci PHÚ F.10.
5. Dokumentace
Projektová dokumentace projektu je k nahlédnutí v odd. 53. Další informace o projektu
jsou k dispozici na webu projektu http://dixl.eu/cs.
6. Anotace ZC
Osobní forma setkání v Bělehradě bylo pro další vývoj projektu klíčové,
prostřednictvím četných diskuzí i formou brainstormingu, či prací ve skupině se
podařilo plnit plán projektu. Setkání se konalo v Městské knihovně v Bělehradě, v sídle
dalšího z účastníků projektu.
Na setkání byly projednány výsledky Analýzy a výzkumu potřeb celoživotního učení
v jednotlivých zemích s následnými závěry a doporučením pro tvorbu modelu. Partneři
definovali pracovní postupy a rozdělili si pracovní úkoly při práci na vytvoření modelu
pro šíření a využití výsledků programů CŽU prostřednictvím knihoven. Projekt Di-Xl je
zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního učení a vytvoření modelu
spolupráce knihoven a organizací LLP (lifelong learning programs) v šíření výsledků
LLP.
Tento model následně bude představen knihovnám a ostatním organizacím, které se
podílí na vytváření politiky celoživotního učení. Česká republika je v tomto
mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou
SEDUKON.

