ZPRÁVA O AKTIVITÁCH SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ SKIP v roce 2010
Sekce vzdělávání se v roce 2010 sešla na dvou zasedáních (březen, říjen), ale
během roku byla téměř v nepřetržitém kontaktu elektronickém i v osobních bi- i
multilaterálních kontaktech. Jednalo se především o probíhajícím projektu vzdělávání
pracovníků v kultuře UZS (většina členů sekce participuje na realizaci tohoto projektu
v jednotlivých krajích), dále o analýze počítačové gramotnosti ve veřejných knihovnách
v krajích (viz níže) a návazném směrování programu VISK2; členové sekce se podíleli na
přípravě Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014, části Lidé, lidské zdroje
(příslušná část koncepce byla zpracována a odevzdána do Knihovnického institutu NK ČR,
kde vznikla finální verze návrhu). Byl rovněž připraven program jedné ze sekcí na konferenci
Knihovny současnosti 2010 v Seči (sekce Škola – základ života?), která s úspěchem
proběhla v září 2010. Ostatní problematiky se probíraly spíše okrajově (CERTIDoc, elearningové kurzy), protože na víc už opravdu nestačily fyzické síly.
Pokud jde o analýzu počítačové gramotnosti ve veřejných knihovnách
v jednotlivých krajích, na základě vytvořeného elektronického dotazníku byla sebrána a
zpracována data z knihoven v krajích. Bohužel v několika krajích nebylo zpracování správné,
data proto nebyla kompatibilní a celkovou analýzu nebylo možné provést. I tak se podařilo
v krajích získat zajímavá data. Vzhledem k velkému pracovnímu zatížení všech dotyčných
(projekt UZS) bylo rozhodnuto, že tyto nedostatky budou napraveny do 31. 3. 2011, kdy
budou shromážděny správně vyplněné tabulky ze všech krajů a následně provedena analýza,
která by měla být podkladem pro návrh dalšího směrování programu VISK2. To vše by tedy
mělo proběhnout v r. 2011. Řada nových úkolů pro sekci je obsažena také v návrhu Koncepce
rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014.
Kromě společných jednání a plnění výše zmíněných úkolů se sekce podílela na
konkrétních vzdělávacích i dalších aktivitách:
1 Webová stránka www.old.stk.cz/Akce/
Na serveru Národní /dříve Státní/ technické knihovny je z iniciativy sekce od r.
2002 k dispozici webová stránka Knihovnické konference, semináře a vzdělávací akce, která
je stále hlavním informačním zdrojem o oborovém vzdělávání v ČR; i po změně webové
adresy NTK zůstává funkční původní adresa s malou změnou (viz výše). Stránka je využívána
a doplňována celou odbornou veřejností (přes 128.000 přístupů). Přispívá alespoň částečně
ke zlepšení koordinace oborových vzdělávacích aktivit v republice. Vlastní webová stránka
sekce: http://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm byla v r. 2010 aktualizována; její součástí je i stránka
http://skip.nkp.cz/odbVzdelCERTIDOC.htm, která přináší podrobnější informace o projektu
CERTIDoc a souvisejících odborných aktivitách sekce. Další aktualizace proběhnou
v souvislosti se zveřejněním nových webových stránek SKIP.
2 Vlastní vzdělávací akce
Sekce připravila a realizovala dvě celostátní akce:
 Lektorské dovednosti
9. ročník úspěšných kurzů lektorských dovedností s doc. PhDr. Josefem Valentou,
CSc. (AMU, FF UK) – Didaktika výukové lekce – byl uspořádán ve spolupráci s Národní
knihovnou ČR v dubnu a květnu; kurz byl hojně navštíven a zájem o něj nadále trvá.
 Máchovské sympozium
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Doksy bylo v květnu připraveno Máchovské
sympozium, které seznámilo na 50 přítomných s některými tématy týkajícími se Máchova
života a díla, která po léta vedou ke sporům či polemikám a bylo velmi zdařilou poctou
básníkovi u příležitosti celospolečenských oslav jeho životního výročí.

Obě akce proběhly s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Děkujeme.
3 Významný podíl na dalších akcích
 Rekvalifikační kurzy, které vesměs garantují a organizují členové sekce, mohou
zájemci v současné době absolvovat v Praze (NK ČR, NTK), Plzni (UK ZČU), Ostravě
(MSVK), Brně (MZK) Olomouci (VKOL). Pokryty nejsou potřeby v jihočeském,
východočeských a severočeských krajích. Řešením pro kraje, které nepořádají RKK by mohl
být nově vzniklý e-learningový kurz Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, o jehož
akreditaci pro knihovníky na MK ČR sekce usiluje. Kurz by se tak mohl stát obsahovým
standardem „knihovnického minima“. Potřeba rekvalifikací je stále poměrně velká, jak avizují
regiony, kde se kurzy pravidelně konají.
 Pokračovaly vzdělávací aktivity v oblasti ICT, byť jejich rozsah opět klesl. VISK2 by
měl změnit svůj obsah i cíle (viz výše o analýze počítačové/informační gramotnosti
v jednotlivých krajích).
 V jednotlivých krajích proběhla řada dalších zajímavých aktivit, na nichž se
významnou měrou podílejí nebo je plně garantují a realizují členové sekce. O těchto
aktivitách se vzájemně informují a zdařilé projekty bývají mezikrajově přebírány.
 CERTIDoc: účast v projektu dále pokračuje, byť spíše na korespondenční úrovni.
 Projekt Zvýšení adaptability zaměstnanců v kulturních zařízeních: většina členů
sekce se v různé míře podílela na koordinaci či realizaci kurzů v projektu UZS; tento podíl
významně vzroste v r. 2011.
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