
ZPRÁVA O AKTIVITÁCH SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ SKIP v roce 2009 
 

Sekce vzdělávání se v roce 2009 sešla oficiálně pouze na jednom jednání, a to 29. 
ledna. Další schůzka nebyla speciálně svolávána, protože členové sekce se v průběhu roku 
scházeli na dalších společných či bilaterálních jednáních o připravovaném/schváleném 
projektu vzdělávání UZS. Lednové jednání stejně jako další zmíněné schůzky byly věnovány 
především uvedenému projektu a jeho realizaci. Ostatní problematiky se probíraly spíše 
okrajově. Pro projekt UZS byly připraveny návrhy obsahového zaměření kurzů z jednotlivých 
krajů, formou dotazníku i celou řadou osobních a písemných jednání konzultovány a 
připomínkovány formy a podmínky potenciálních kurzů ad. 

Kromě společných jednání se sekce podílela na konkrétních vzdělávacích i dalších 
aktivitách: 

 
1 Webová stránka www.old.stk.cz/Akce/  

Na serveru Státní technické knihovny vznikla v r. 2002 z iniciativy sekce webová 
stránka Knihovnické konference, semináře a vzdělávací akce, která je hlavním informačním 
zdrojem o oborovém vzdělávání v ČR; i po změně webové adresy NTK zůstává funkční 
původní adresa s malou změnou (viz výše). Je využívána i doplňována celou odbornou 
veřejností (přes 111.000 přístupů). Přispívá částečně ke zlepšení koordinace vzdělávacích 
aktivit v republice. Vlastní webová stránka sekce: http://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm byla v r. 
2009 aktualizována a doplněna o další stránku http://skip.nkp.cz/odbVzdelCERTIDOC.htm, 
která přináší podrobnější informace o projektu CERTIDoc a souvisejících odborných 
aktivitách sekce.  
 
2 Vlastní vzdělávací akce 

Sekce jako každoročně připravila a realizovala několik celostátních akcí: 
 

 Lektorské dovednosti  
8. ročník kurzů lektorských dovedností s doc. PhDr. Josefem Valentou, CSc. 

(AMU, FF UK) – Didaktika výukové lekce – byl uspořádán ve spolupráci s Národní 
knihovnou ČR v květnu a červnu; kurz byl hojně navštíven a zájem o něj nadále trvá. Nový 
kurz Aktivizující metody v edukační práci s dětskými klienty knihovny – dialogické 
metody, věnovaný práci lektorů s dětmi v knihovnách proběhl s velkým ohlasem v březnu-
dubnu. 

 
 Osmidenní kurz Bez peněz do agentury nelez aneb Marketing pro neziskový 

sektor se konal v jarních a podzimních měsících, účastníky byl dobře hodnocen. Lektorem 
byl Mgr. Vlastimil Ježek a řada odborníků na marketing z České televize, Českého rozhlasu, 
některých neziskových organizací i komerčních firem; součástí akce byly návštěvy na 
konkrétních pracovištích (ČT, ČRo, ČTK ad.) 
 

 Ve spolupráci se Zaměstnavatelskou sekcí SKIP, Národní knihovnou ČR a Městskou 
knihovnou v Jihlavě byl uspořádán devítidenní kurz Personálního managementu pro ředitele 
knihoven. Kurz byl velmi dobře navštíven a ředitelé veřejných knihoven velmi pozitivně 
hodnotili jeho uspořádání. Kritické připomínky byly k jednomu z lektorů z profesionální 
vzdělávací agentury, ostatní přednášky byly hodnoceny jako velmi dobré a přínosné.  
 
Všechny čtyři uvedené kurzy proběhly s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. 
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 CERTIDoc: účast v projektu dále pokračuje, byť spíše na korespondenční úrovni. Zdá 
se však, že zahraniční aktivity poněkud umdlévají a s finanční krizí v ČR je stále méně zájmu 
o velké angažmá v této oblasti. 

  
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, STK), 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. Pokud 
bude dosaženo akreditací vzdělávacích aktivit pro knihovníky na MK ČR, mohl by tento kurz 
být jedním z prvních akreditovaných a stát se tak obsahovým standardem „knihovnického 
minima“. Potřeba rekvalifikací je stále poměrně velká, jak avizují regiony, kde se kurzy 
pravidelně konají. K problematice standardů a inovací RKK se dvakrát sešla část sekce na 
schůzkách iniciovaných MZK.  

 Pokračovaly aktivity vzdělávání v oblasti ICT, byť jejich rozsah každoročně klesá. 
VISK2 by měl změnit svůj obsah i cíle, k tomu by měla být provedena řádná analýza 
počítačové/informační gramotnosti v jednotlivých krajích, která by se měla stát východiskem 
pro formulaci nových cílů a záměrů VISK 2. V roce 2009 bylo ve 130 kurzech základů 
informační/počítačové gramotnosti odučeno celkem 1810 hodin a ve 13 kurzech expertních 
182,5 hodin. Alespoň jeden z modulů v kurzech základů informační/počítačové gramotnosti 
absolvovalo 1238 z 1337 frekventantů z cca 501 knihoven a 363 frekventantů ze více než 120 
knihoven se účastnilo kurzů expertních. Celkem vzděláváním v oblasti IT v programu VISK2 
prošlo úspěšně na různé úrovni 1601 knihovníků, odučeno bylo celkem 1992,5 hodiny.  
 

 V jednotlivých krajích proběhla řada zajímavých aktivit, na nichž se podílejí nebo je 
garantují členové sekce. 
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