VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2016

Příloha č. I

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK
na podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků
Veřejné informační služby knihoven
pro rok 2016
Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby):
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Sídlo: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
Právní forma: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka
Jméno a příjmení provozovatele knihovny (fyzické osoby):…………………………………
Rodné číslo:……………………………………………… Datum narození:…………………
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………...
Tel.:

494 946 204

E-mail: eva.svobodova@svkhk.cz

IČ:

00412821

DIČ: CZ00412821

Bankovní spojení: (číslo účtu/kód banky*) 35338-511/0100
Kraj: Královéhradecký
NUTS (kód území): CZ052
Evidenční číslo knihovny: 1192/2002
Číslo registrace na MV ČR (pouze spolky): ....................................….............................
Adresa finančního úřadu: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní
pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové
Název projektu: Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovníky
knihoven Královéhradeckého kraje
Termín realizace: rok 2016
Místo realizace: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
*

Veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a příspěvkové organizace Ministerstva kultury povinně
uvádějí číslo účtu u České národní banky.
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Požadovaná výše dotace (zaokr. v celých tis. Kč): 15 000 Kč
Osoba odpovídající za projekt: Bohdana Hladíková
Tel.: 494 946 224

E-mail: bohdana.hladikova@svkhk.cz

Žadatel o dotaci
- potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané
závazky dle § 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla
poskytování dotací na podporu knihoven, v platném znění,
- potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, úplné a pravdivé,
- prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je,
- prohlašuje, že věnoval zvláštní pozornost údajům na str. 4 žádosti,
- prohlašuje, že tištěná a elektronická verze žádosti a jejích příloh jsou identické,
- prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním identifikačních údajů o své osobě a o výši
poskytnuté dotace, jakož i s případným poskytnutím kopie této žádosti a jejích příloh
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- dává podáním této žádosti Ministerstvu kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, IČ:
00023671, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů o
své osobě uvedených v této žádosti a s jejich zveřejněním ve veřejně
přístupném informačním systému Ministerstva financí – CEDR, případně jiným zákonem
stanoveným způsobem, za účelem poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem
kultury, a to na dobu nezbytně nutnou.

V Hradci Králové dne 9. 12. 2015
................................................................................
Mgr. Eva Svobodová

razítko
(u právnické osoby)
Oprávněná osoba jedná jako (nehodící se škrtněte):
statutární orgán žadatele
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na základě udělené plné moci
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI†
Typ knihovny (zatrhněte):
Městská

Místní

NK

KK

Muzejní

Jiná:

Jiný typ subjektu:
spolek

Počet knihovních jednotek: 1 356 706

nadace

o.p.s.

s.r.o. nebo
jiná
obchodní
korporace

Počet vzdělávacích akcí pro knihovníky
pořádaných v roce 2015: 20
Počet účastníků vzdělávacích akcí pro
knihovníky v roce 2015: 433

Počet zaměstnanců (úvazků): 79
Počet počítačů pro vzdělávací účely (pro
knihovníky): 15
Rok pořízení počítačů: 2013
Z toho připojených k Internetu: 15
Zatrhněte současný typ připojení na Internet
Optika

Pevná linka

Radiový spoj

Vytáčené spojení

Jiné:

POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 2
Rok 2015
Žádáno/získáno: 12 000 Kč/12 000 Kč
Stručné zhodnocení použití grantu:
Ke dni zpracování žádosti se uskutečnilo 7 vzdělávacích akcí v rámci projektu
Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovnice knihoven
Královéhradeckého kraje na rok 2015 (tři akce byly pro časovou náročnost
rozděleny do dvou dnů) a bylo odučeno 36 hodin. Poslední čtyři hodiny výuky
podpořené dotací z podprogramu VISK2 jsou plánovány na 15. prosinec 2015.
Vzdělávání probíhá v prostorách učebny vybavené počítači připojenými na
internet a je zaměřeno na dosažení a rozvoj počítačové a informační gramotnosti
knihovníků. Účastníci byli s kurzy vesměs spokojeni, což vyplynulo
z dotazníkového šetření.
Díky kurzům získali nové znalosti a dovednosti v oblasti ICT a upevnili
stávající. Tyto znalosti mohou využít při poskytování knihovnických a
informačních služeb.

†

Uveďte stav ke dni podání žádosti.
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Seznam osob, v nichž má žadatel, který je právnickou osobu, podíl‡:
Název osoby:…………………………………………………………………………….
Sídlo osoby:……………………………………………………………………………...
IČ:…………………………………Výše podílu žadatele v této osobě v %:……………
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte se však,
prosím, daného vzoru.

Seznam osob, které mají podíl v žadateli, který je právnickou osobou§:
Název osoby/Jméno a příjmení:…………………………………………………………
Sídlo/Trvalý pobyt:………………………………………………………………………
IČ, je-li přiděleno:……………………………………………………………………….
Seznam můžete případně vytvořit na více stran (zkopírováním předchozích tří řádků), držte se však,
prosím, daného vzoru.

‡

Uveďte stav ke dni podání žádosti.
Týká se zejm. žadatelů akciových společností s listinnými akciemi na majitele. Uveďte jen tehdy, nelze-li tyto
osoby identifikovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, který je přílohou žádosti.
§
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POPIS PROJEKTU
Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovníky knihoven
Královéhradeckého kraje
Projekt v rámci programu Veřejné informační služby knihoven pro rok 2016, podprogram
VISK 2: Mimoškolní vzdělávání knihovníků

1. Cíl projektu
V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 až 2015, připravovanou Koncepcí
rozvoje knihoven v ČR na léta 2016-2020 a Koncepcí rozvoje veřejných knihoven
Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 je cílem projektu
dosažení a trvalý rozvoj informační gramotnosti pracovníků knihoven.
2. Metody
Náplň kurzů i metody výuky budou orientovány především na praktickou využitelnost
poznatků při práci v knihovnách s dopadem na kvalitnější poskytování služeb uživatelům.
Dvě vzdělávací akce (E-knihy a Autorská práva na internetu) budou mít charakter přednášky.
V případě ostatních školení lektorky názorně látku předvedou a umožní účastníkům školení
vyzkoušet si ji na praktických příkladech.
3. Formy
Vzdělávání proběhne prezenční formou v prostorách vybavené počítačové učebny SVK HK.
Počet účastníků bude odpovídat kapacitě učebny a jejímu technickému vybavení. Dvě výše
uvedené přednášky se uskuteční podle počtu zájemců buď ve zmíněné počítačové učebně
nebo v přednáškovém sále vybaveném audiovizuální technikou. Doplňující výukové
materiály poskytnuté lektorkami budou posluchačům distribuovány e-mailem.
4. Rozsah a struktura vzdělávacích aktivit
Témata a obsahová náplň připravovaných školení reflektují výsledky dotazníku vystaveného
na webu SVK HK v listopadu 2015. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit zájem
pracovníků knihoven Královéhradeckého kraje o témata vzdělávacích akcí v oblasti ICT. O
dotazníku jsme knihovny kraje informovali rovněž e-mailem. Při přípravě témat jsme
přihlédli též k námětům účastníků kurzů pořádaných s podporou Ministerstva kultury ČR
v roce 2015 (podprogram VISK2/2015).
V r. 2016 uspořádáme 12 vzdělávacích akcí v rozsahu 4 hodiny/1 akce; tj. 48
vzdělávacích hodin:
a. čtyři vzdělávací aktivity na úrovni ECDL:
1) Bezpečnost a ochrana dat na sociálních sítích a internetu (Seznámení se
principy bezpečné komunikace na internetu a sociálních sítích, tvorbou hesel, riziky,
které používání ICT nese apod.)
2) Úprava fotografií (Základy práce s digitální fotografií. Stažení do počítače, její
základní úpravy (úprava velikosti, ořez, otočení, přidání popisku, editace barev)
apod.)
3) Základy prezentací v MS PowerPoint (Tvorba prezentací v programu MS
PowerPoint. Seznámení s programem, možnosti využití, tvorba jednoduchých
prezentací.)
4) Základy využití sociálních sítí (Základní orientace v problematice sociálních sítí,
jejich využití při komunikaci.)

b. osm specializovaných vzdělávacích akcí
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5) Program Gimp pro začátečníky (Využití volného softwaru pro úpravu fotografií
a tvorbu grafiky – nastavení, základy úpravy fotografií, použití vrstev apod.)
6) Jednoduché video pro knihovnu (Pořízení krátkého videa, nahrání do počítače,
střih, titulky apod.)
7) Stránka knihovny na Facebooku (Využití FB a dalších sociálních sítí
k propagaci knihovny a komunikaci s uživateli. Volně navazuje na kurz Základy
využití sociálních sítí.)
8) Tvorba jednoduchých animací (Možnosti tvorby a použití jednoduchých animací
propagujících aktivity knihovny.)
9) Nové technologie v knihovnách (Čtečky, tablety, cloudová úložiště apod.)
10) Cesta k plným textům (Seznámení s databázemi plných textů a principy
vyhledávání v nich.)
11) Autorská práva na internetu (Základní seznámení s ochranou autorských práv na
internetu.)
12) E-knihy (Základní seznámení s problematikou e-knih, historií, zdroji, zařízeními pro
čtení e-knih apod.)

5. Cílová skupina účastníků
Kurzy jsou v souladu s podmínkami dotace otevřeny účastníkům ze všech typů knihoven.
Informace o kurzech budou zveřejněny prostřednictvím odborné elektronické konference
„Knihovna“ a zaregistrovány do celostátního přehledu akcí knihoven na webu SKIPu.
Informace o termínech konání kurzů budou vystaveny na webu Pro knihovny SVK HK a
knihovnám v kraji budou rovněž distribuovány e-mailem.
6. Údaje o lektorském zajištění
Autorská práva na internetu přednese PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., která působí v Kabinetu
informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity.
Téma e-knih je natolik specifické, že jsme oslovili odbornici z knihovnického prostředí,
ředitelku Městské knihovny Tábor, Mgr. Evu Měřínskou, která se tématikou zabývá a v rámci
podprogramu VISK2 ji již přednášela.
Zbývající témata přednesou lektorky, které učí na Fakultě informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové. S nimi jsme prostřednictvím Institutu dalšího vzdělávání UHK
navázali spolupráci v roce 2015. Obě lektorky byly posluchači kladně hodnoceny, proto
s nimi budeme spolupracovat i v příštím roce.
7. Evaluační metody
Evaluace kurzů bude provedena pomocí dotazníkového šetření. V dotaznících požádáme
respondenty o zhodnocení spokojenosti, konkrétních přínosů a nedostatků jednotlivých
školení. Poslední otevřenou otázkou vybídneme frekventanty též k uvedení vlastních námětů
na vzdělávací akce.
8. Předpokládané přínosy
Účastníci kurzů si prohloubí svoje znalosti a zkušenosti v práci s ICT. Poskytnou uživatelům
knihoven kvalitnější informace. Své poznatky využijí i k tvorbě propagačních a informačních
materiálů knihovny, čímž přispějí k lepšímu uživatelskému komfortu, ale také k propagaci
knihoven a knihovníků jako erudovaných partnerů. Dozvědí se, jak komunikovat se čtenáři
prostřednictvím sociálních sítí, zorientují se v problematice e-knih a díky školení
o autorských právech se vyhnou bezděčnému porušování autorského zákona na internetu.
V neposlední řadě kurzy přispějí k naplnění požadavků na vzdělávání knihovníků daných
metodickými pokyny Ministerstva kultury ČR.
6
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Příloha č. II

ROZPOČET PROJEKTU
Požadavek na
dotaci
Celkové náklady projektu (Kč):
Vyjádřete v procentech poměr mezi
požadovanou dotací a náklady hrazenými
z ostatních zdrojů (v %)
Investiční náklady projektu:
Položka:

Náklady projektu
celkem

15 000

7 800

22 800

65,79 %

34,21 %

100%

Požadavek na
dotaci

Vlastní prostředky
-

Celkem investiční náklady:
Neinvestiční náklady projektu:
Položka:

Vlastní prostředky
(finanční spoluúčast)

Požadavek na
dotaci

1) nákupy - drobný hmotný majetek
-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
2) služby
3) ostatní osobní náklady (OON)
4) ostatní
Celkem neinvestiční náklady:

0
0
13 160
1 840
0
15 000

Investiční náklady
projektu celkem
-

Vlastní prostředky

0
0
5 640
2 160
0
7 800

-

Neinvestiční
náklady projektu
celkem
0
0
18 800
4 000
0
22 800

Další zdroje krytí projektu:
Požadavek na dotaci zaokrouhlete na celé tisíce.
Investiční prostředky
Mezi investiční prostředky patří zejména:
nákupy – nákup dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika apod., jejíž pořizovací cena je vyšší než
40 tis. Kč),
- nákup dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení nad 60 tis. Kč).
Neinvestiční prostředky
Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:
a) nákupy - nákup drobného hmotného majetku (materiál, výpočetní technika),
- nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení do 60 tis. Kč,
licenční a patentové poplatky),
b) služby – např. lektorské, konzultační a poradenské služby, telekomunikační poplatky,
c) ostatní osobní náklady,
d) ostatní – např. režijní náklady, pojištění, platy.
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KOMENTÁŘ ROZPOČTU
Celkové náklady: 22 800 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

z toho dotace: 0 Kč
vlastní prostředky: 0 Kč

-

Neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body
1), 2), 3) a 4) včetně vyčíslení v Kč. U ostatních osobních nákladů uveďte rozpis osob
podílejících se na zajištění projektu včetně výše úvazků nebo počtu hodin. U režijních
nákladů uveďte jejich propočet.)
1) 0 Kč
2) Kurzy 1-10 (viz str. 5 a 6) budou hrazeny formou plateb za služby. Jedná se o
deset kurzů po čtyřech hodinách. Odměna za hodinu výuky je 470 Kč. Celkový
náklad je 18 800 Kč (10 kurzů x 470,- Kč x 4 hodiny). Z toho dotace 13 160 Kč a
vlastní prostředky 5 640 Kč.
3) Na kurzy 11 a 12 (viz strana 6) uzavře knihovna s lektorkami dohodu o provedení
práce. PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. bude mít přednášku o autorských právech
v prostředí internetu v rozsahu 4 hodin. Mgr. Eva Měřínská bude mít přednášku
o e-knihách ve stejném rozsahu, tedy 4 hodiny. Odměna pro lektorky (před
odečtením daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou) činí 500 Kč za
hodinu. Celkový náklad v této položce je tedy 4 000 Kč (2 kurzy x 500 Kč
x 4 hodiny). Výše požadované dotace 1 840 Kč, vlastní prostředky 2 160 Kč.
4) 0 Kč
Další zdroje krytí projektu (i předpokládané):
(Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze
o informativní údaj.)
0 Kč

Rozpis můžete případně vytvořit podrobněji na více stran, držte se však, prosím, daného vzoru.
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