PROJEKT
k poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK
na podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků (VISK 2)
v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
pro rok 2005
REGIONÁLNÍ VÝUKOVÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ
Projekt předkládaný Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové
k zajištění výuky dovedností informačních a komunikačních
technologií podle osnov ECDL
1. Cíl projektu
V souladu se státní informační politikou vlády ČR je mimoškolní vzdělávání knihovníků
prioritně zaměřeno na dosažení informační gramotnosti knihovníků:
a) pro poskytování kvalitních informačních služeb pro veřejnost
b) pro zajištění asistované pomoci při práci s ICT uživatelům veřejných knihoven.
Regionální výukové centrum v SVK Hradec Králové bylo pro toto účely v roce 2000
vybaveno počítačovou učebnou a od roku 2001 probíhají školení podle jednotlivých modulů
ECDL. Knihovníci projevují o školení velký zájem.
Pro školení ECDL je kapacita počítačů v učebně plně využívána.
Odborné lektorské zabezpečení je zajištěno Univerzitou Hradec Králové.
Organizační a technické zajištění výuky je zcela v kompetenci SVK Hradec Králové
financováno z jejich prostředků.
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2. Metody výuky a lektorské zabezpečení
Pro výuku dovedností v používání informačních a komunikačních technologií jsou
používány osnovy mezinárodně uznávaného programu ECDL (European Computer Driving
Licence).
Výuku v SVK Hradec Králové zajišťují odborní pracovníci Fakulty informatiky a
managementu Univerzity Hradec Králové. Fakulta je od roku 2001 akreditovaným pracovištěm
pro vydávání certifikátů ECDL.
K výuce je vydán soubor manuálů a výuková disketa. Tyto pomůcky usnadňují a
urychlují výuku a jsou vhodným příručkovým dokumentem v knihovnách.

3. Struktura a rozsah výuky
Pro výuku je využívána struktura programu ECDL.
Každý modul představuje 10-20 vyučovacích hodin - tj. 2-4 výukové dny.
Každý výukový den je ukončen souhrnným opakováním, kdy je možné využít konzultace
lektora. Každý modul je ukončen závěrečným testem, který účastník samostatně vypracuje v
určeném čase.
Pro rok 2005 je po důkladném zvážení plánováno 175 vyučovacích hodin,
(v roce 2001- 280 vyučovacích hodin, v roce 2002 - 350 vyučovacích hodin, v roce 2003 – 320
vyučovacích hodin, v roce 2004 -210 hodin), aby počítačové stanice byly efektivně využívány.
4. Cílová skupina účastníků vzdělávání
Výuka je určena pracovníkům veřejných knihoven. Především knihovnám v menších
městech a obcích, kde se knihovna stává veřejným informačním centrem pro poskytování
informací veřejnosti. Osloveny budou i veřejně přístupné odborné knihovny.
Kurzy jsou poskytovány bezplatně, bez účastnického poplatku.

5. Předpokládané přínosy
Kvalifikované používání informační a komunikační techniky a moderních technologií výrazně
zlepší poskytované služby knihoven.
Vzdělávací program podle osnov ECDL je kvalitně vypracovaný, osvědčený, logicky
strukturovaný.
Podle ohlasů knihovníků umožní výuka účastníkům kurzů získání a uspořádání znalostí a
dovedností, které prakticky využívají v práci ve svých knihovnách. A tím naplňují podmínky
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb dané knihovním zákonem.
Vyškolení pracovníci z jednotlivých knihoven předávají zkušenosti svým
spolupracovníkům a dalším knihovníkům (např. v pobočkách).
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