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1. Účel cesty
Účast na třetím setkání partnerů (řešitelů) projektu Di-XL, které se uskutečnilo 19. – 20.
května 2014 v litevském Kaunasu, v sídle Social Innovation Fund, partnerské organizaci
projektu. Na programu bylo zhodnocení WP4 fáze projektu, která se věnovala
navazování kontaktů mezi knihovnami a organizacemi CŽU, a diskuse o podobě
písemného Modelu této spolupráce (první den); šíření dosavadních výsledků a
povědomí o projektu (den druhý).
2. Časový průběh cesty
Cesta tam 18. 5. 2014 Praha – Vilnius letecky. Dne 19. 5. 2014 ranním vlakem do
Kaunasu, 9.30-17.00 setkání partnerů; večer společná večeře. Dne 20. 5. 2014 9.00-16.30
setkání partnerů; vlakem do Vilniusu. Dne 21. 5. 2014 cesta zpět Vilnius – Praha letecky.
3. Průběh navštívené akce/jednání
Den první 19. května – revize navázaných spoluprací: best practices, revize Modelu
Ještě před samotným programem zhodnotil projekt Di-XL Leonardo Evangelista,
externí specialista na evropské projekty a CŽU problematiku. Upozornil především na
nedostatečné pochopení cílových skupin jak uvnitř heterogenních knihoven i organizací
CŽU (potenciálních spolupracovníků), tak i následně mezi jejich uživateli, resp. klienty;
zdůraznil potřebu jednoznačné terminologie; navrhl rozšířit záběr projektu i na
nadcházející evropské programové období Erasmus+ (prezentace dostupná viz bod 5).
(1) Best practices. Řešitelé si navzájem představili a připomínkovali navazování
spolupráce (více či méně úspěšné a reálné pokusy o něj), kdy partneři motivovali
knihovny ve svých zemích ke spolupráci, tj. nabízeli jim výsledky již uskutečněných
evrop. projektů CŽU a lákali je na výhody spolupráce.
(2) Revize obsahu pracovní verze textu Modelu. Otázky: Primárně pro knihovny,
organizace CŽU, nebo oba sektory? Návrhy: Zařazení best practices, citací, glosáře,
Erasmus+. Role NTK: O. Dostál je pro jednu brožuru srozumitelnou komukoli, navrhuje
text zestručnit a upřednostnit zdroje toho, co se má šířit (tj. evropské databáze výsledků
projektů CŽU). Závěr: ustanovena pracovní skupina (O. Dostál v ní), termín dokončení
(final draft konec června, překlady srpen, tisk v září).
Den druhý 20. května – šíření dosavadních výsledků, povědomí o projektu
(1) Kanály: národní a mezinárodní seznamy zainteresovaných subjektů z řad knihoven,
organizací CŽU, relevantních národních agentur; sociální sítě (Facebook, LinkedIn); EU
networks; press; adresné e-maily.
(2) Cíle: upozorňovat na existenci Modelu; na zářijovou konferenci v Rize (kam pozvat
min. dva zástupce z obou sektorů); každý partner (země) uspořádá před konferencí
v Rize seminář pro zainteresované subjekty.
(3) Vedle těchto plánů na šíření bylo projednáno, jak hodnotit dopad: sbírat citace,
video, příběhy, statistiky etc.
4. Závěry/shrnutí
Cesta pro O. Dostála byla jednak velice užitečná věcně, jednak motivující z osobního
hlediska; projekt převzal 1. 3. 2014 po měsíčním manažerském vakuu, takže to byl první
osobní kontakt s ostatními partnery projektu. Po náročné fázi WP4 březen-duben, jejímž
cílem bylo získat pro spolupráci české knihovny, byl navíc tým NTK demotivován
nepoměrem vynaloženého úsilí a výsledku: vlažný zájem o spolupráci projevily pouze
tři knihovny z rovné stovky oslovených. Bylo to tedy i první setkání s někým, komu celá
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věc dává nějaký smysl a kdo hledí dál do budoucna s optimismem.
Nabytý elán, pochopení vztahů mezi partnery, stanovení dalších dílčích cílů a
v neposlední řadě překonání náročné fáze jsou důležitým momentem pro pokračování
projektu Di-XL v NTK. Lze tvrdit, že rozhodujícím, protože kontinuita týmu NTK je
v současné době znovu přetrhána (nyní v červnu odchází dvě služebně nejstarší
kolegyně).
5. Dokumentace




N:\VEDENI\Projekty,programy\Di-XL\cesty, konference\Kaunas
http://repozitar.techlib.cz („DiXL“)
N:\VEDENI\Projekty,programy\Di-XL\Expert\Leonardo Evangelista (LLP expert)

6. Anotace ZC
Cílem cesty do Kaunasu v květnu 2014 bylo třetí setkání řešitelů projektu Di-XL. Na
programu bylo zhodnocení fáze projektu, která se věnovala navazování kontaktů mezi
knihovnami a organizacemi CŽU, diskuse o podobě písemného Modelu této
spolupráce, jako i plán šíření dosavadních výsledků a povědomí o projektu.
Zpětně viděno bylo setkání klíčové pro další účast NTK v projektu. Byla zajištěna věcná
a doslova minimální personální setrvačnost projektu uvnitř NTK.
Cílem evropského projektu Di-XL (realizovaného v rámci EU Lifelong Learning
Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního
učení v oblasti šíření výsledků projektů EU LLP. V rámci dosažení tohoto cíle vznikla
analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto hmatatelné výsledky
projektu partneři šíří mezi klíčové (východo-)evropské hráče v obou sektorech.
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