ZPRÁVA O AKTIVITÁCH SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ SKIP v roce 2011
Sekce vzdělávání se v roce 2011 sešla na pouze jediném oficiálním zasedání
(únor), její členové však byli v častějším kontaktu než v jiných letech, neboť velmi intenzivně
pracovali na několika společných projektech.
Především probíhal projekt vzdělávání pracovníků v kultuře UZS, jehož
partnerem je také SKIP a na jehož realizaci participuje téměř celá sekce (jednotliví členové
jako garanti, organizační pracovníci či koordinátoři průběhu jak Knihovnického inovačního
kurzu, tak ostatních vzdělávacích aktivit v krajích, jako lektoři ad.). Tento projekt, jehož
výstupem jsou tisíce absolventů jednotlivých vzdělávacích aktivit, byl také předmětem
četných vzájemných (skupinových i bilaterálních) jednání a rozsáhlé elektronické
korespondence. Je třeba podotknout, že projekt je po obsahové stránce hodnocen všeobecně
velmi pozitivně, i když právě organizátoři a koordinátoři s ním mají opravdu velké množství
práce. Knihovnický inovační kurz byl plně realizován pro 9 krajů, ve třech bude ještě probíhat
v prvním pololetí 2012, stejně jako některé další kurzy. Právě Knihovnický inovační kurz byl
pro některé krajské knihovny inspirací k obsahovému zaměření dalšího vzdělávání
knihovníků v krajích, uvažuje se také o opakování témat pro knihovny, jež nebyly do projektu
zařazeny (knihovny bez právní subjektivity); navázány byly kontakty s novými zajímavými
lektory apod. Přes některé obtíže projektu jej sekce hodnotí velmi pozitivně. Je
nepochybné, že byl velkým přínosem k rozšíření, resp. zkvalitnění kompetencí pracovníků
zúčastněných knihoven.
Dalšími projekty, nad nimiž se pravidelně setkávala zhruba třetina členů sekce a o
jejichž vývoji byli postupně informování ostatní členové, jsou projekty Národní soustavy
povolání 2 a Národní soustavy kvalifikací 2. V rámci tohoto projektu vznikly popisy 6
nových typových pozic knihovnických profesí a začaly se připravovat popisy pozic dalších.
Popisy 6 pozic byly „dotaženy“ až k definitivnímu předložení ke schválení vedením
sektorových rad. Projekty garantují Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, MPSV
ČR, firma Trexima, Národní ústav vzdělávání. V závěru roku 2011 vstoupilo do projektu také
MK ČR a byla ustavena Sektorová rada pro kulturu, kam přešel též obor knihovnictví, který
byl do té doby součástí Sektorové rady pro polygrafii. Výsledky práce pracovní skupiny byly
prezentovány na několika oborových a profesních setkáních a jednáních (např.: Knihovny
současnosti 2011, Seminář k regionálním funkcím, Komise pro služby NK ČR, zasedání VV
SKIP, jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ad.)
K finální podobě byla také dovedena kapitola Lidské zdroje v Koncepci rozvoje
knihoven ČR na léta 2011 – 2014 (vypořádání připomínek, definitivní znění kapitoly;
koncepce byla předložena vládě ČR počátkem ledna 2012). V návrhu Koncepce je obsažena
řada nových úkolů pro členy sekce. Jedním z prvních v případě jejího schválení bude
prosazení a zahájení akreditace inovačních a specializačních kurzů Ministerstvem kultury ČR.
Uzavřena byla také analýza počítačové gramotnosti pracovníků veřejných
knihoven v krajích, která potvrdila značné rozdíly v počítačové/informační gramotnosti
v jednotlivých krajích i v požadavcích na pokračování kurzů základní gramotnosti, ale také
společnou tendenci posunu ke kurzům nástavbovým a expertním, event. k e-learningu.
Koncepce návazného směrování programu VISK2 bude záležitostí roku 2012. Ostatními
problematikami se členové sekce zabývali spíše okrajově.
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. Stránka je využívána a
doplňována celou odbornou veřejností (přes 147.000 přístupů). Přispívá alespoň částečně
ke zlepšení koordinace oborových vzdělávacích aktivit v republice. Vlastní webová stránka
sekce (http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-vzdelavani) na nových stránkách SKIP
čeká na svou aktualizaci v r. 2012. Její součástí je i stránka http://www.skipcr.cz/odborneorgany/sekce-vzdelavani/certidoc, která přináší podrobnější informace o projektu CERTIDoc
a souvisejících odborných aktivitách sekce.
2 Vlastní vzdělávací akce
Sekce připravila a realizovala kromě výše uvedeného jednu další celostátní akci:
 Lektorské dovednosti
10. ročník úspěšných třídenních 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. Akce proběhla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Děkujeme.
3 Významný podíl na dalších akcích
 Rekvalifikační kurzy, vesměs garantované a realizované členy sekce, mohou zájemci
v současné době absolvovat v Praze (NK ČR, NTK), Plzni (UK ZČU), Ostravě (MSVK),
Brně (MZK) Olomouci (VKOL). Vzhledem k projektu UZS, kde knihovnické vzdělávání
probíhalo v téměř všech krajích ČR, nebyla v roce 2011 signalizována potřeba dalších kurzů.
 Pokračovaly vzdělávací aktivity v oblasti ICT, byť jejich rozsah opět klesl. Změna
obsahu a rozšíření cílů VISK2 je vysoce žádoucí. V nejbližším dalším roce by měl být VISK2
vyhlášen také s ohledem na nutné inovace hardwarového a softwarového vybavení krajských
vzdělávacích center.
 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 v současné době stagnuje vzhledem ke stagnaci
komunikace ze strany řídícího orgánu.
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