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Cílem workshopu bylo sjednotit cíle a najít nové inovativní nosné téma pro projekt.
V prioritní ose 3 - investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání
dovedností a do celoživotního učení - jsou nabídnuty tyto okruhy:








opatření v oblasti předškolního vzdělávání
podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí
zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností
podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání
podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace,
opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer
vzdělávání
kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer
know-how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a
rozšiřování akademických kooperačních sítí, podpora mobility vědců

Trendy v knihovnictví jsou definovány v NMC Horizon Report 2015 - Library Edition:
Trends Accelerating Technology Adoption in Academic and Research Libraries
Long-Term Impact Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries
for five or more years
Increasing Accessibility of Research Content
Rethinking Library Spaces
Mid-Term Impact Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries
over the next three to five years
Evolving Nature of the Scholarly Record
Increasing Focus on Research Data Management
Short-Term Impact Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries
over the next one to two years
Increasing Value of the User Experience
Prioritization of Mobile Content and Delivery
Challenges Impeding Technology Adoption in Academic and Research Libraries
Solvable Challenges: Those that we understand and know how to solve

Embedding Academic and Research Libraries in the Curriculum
Improving Digital Literacy
Difficult Challenges: Those that we understand but for which solutions are elusive
Competition from Alternative Avenues of Discovery
Rethinking the Roles and Skills of Librarians
Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address
Embracing the Need for Radical Change
Managing Knowledge Obsolescence
Important Developments in Technology for Academic and Research Libraries
Time-to-Adoption Horizon: One Year or Less
Makerspaces
Online Learning
Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years
Information Visualization
Semantic Web and Linked Data
Time-to-Adoption Horizon: Four to Five Years
Location Intelligence
Machine Learning
Jako nosné téma byl zvolen termín Lernraum = prostor k učení, ke vzdělávání. Propojení
knihoven s výzkumem a výukou.
Žádost musí být podána do konce roku 2015, rozhodnuto bude v červnu 2016. Leaderpartner
je TU Chemnitz. Pro nadcházející období je k dispozici méně prostředků, než v minulých
letech.
Konkrétní náplň projektu:
1. Konsorciální nákup EIZ - zajistí TU Chemnitz. Jednalo by se o centrální nákup e-knih
na základě požadavků jednotlivých knihoven. MMVS - včetně semestrálních výpůjček.
2. Informační kompetence - open access - fond na podporu publikování - zajistí UK
ZČUP. Pořádání workshopů, seminářů, stáží.
Nápady, které nebyly dořešeny a na který se ještě bude pracovat:




slovník základních knihovnických frází
discovery systém - v Německu mají celostátní FINK, TUL a ZČUP by bylo možné také
zahrnout
prostor pro společné sdílení výukových materiálů - společný repozitář?

ÚKOLY:
- zjistit zájem TUL
- zjistit zájem FS, EF a germanistů se zapojit
Další workshop bude 4.11.2015 v Liberci.

