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Dnes mù�e málokdo z profesionální komunity na celém
svìtì pochybovat o potøebì nových dovedností, zvlá�tì
v oblasti týkající se pou�ívání informaèních a komunikaè-
ních technologií. Ale názory na to, jak tyto dovednosti roz-
víjet a jak zabezpeèit nepøetr�itý odborný rùst a vzdìlávání,
se mohou li�it podle jednotlivých zemí. Tento èlánek popi-
suje projekt DELCIS, který si klade za cíl vytvoøit program
distanèního vzdìlávání pro knihovníky v Litvì a Loty�sku.

Základy

V roce 2000 iniciovala Komunikaèní fakulta Vilniuské
univerzity dvouletý projekt DELCIS: Distance Education
for Librarians: Creating an Information-Competent Socie-
ty. Tento projekt je øe�en s podporou programu Evropské
unie Leonardo da Vinci. (Obsah tohoto projektu v�ak nutnì
neodrá�í postoje Evropského spoleèenství, základy koordi-
nované podpory programu Evropské unie Leonardo da Vinci
a nepøedpokládá �ádnou odpovìdnost z jejich strany).

Nepøetr�ité odborné vzdìlávání knihovníkù a informaè-
ních specialistù v Litvì je zaji��ováno pøedev�ím tìmito tøe-
mi institucemi: Komunikaèní fakultou Vilniuské univerzity
(Faculty of Communication, Vilnius University), Støediskem
pro vzdìlávání kulturních pracovníkù (Centre for the Trai-
ning of Cultural Administrators) a Národní knihovnou Litvy
Martina Ma�vydase. V roce 1999 bylo na Komunikaèní
fakultì spojenými silami v�ech tøí vý�e uvedených institucí
a s podporou Open Society Institute v Budape�ti zøízeno
Integrované vzdìlávací støedisko (Integrated Training Cen-
tre). V bøeznu 2000 zpracovala Komunikaèní fakulta pøe-
hled potøeb nepøetr�itého vzdìlávání ve v�ech typech litev-
ských knihoven. Z 900 respondentù  více ne� 75 % oznaèilo
informaèní a komunikaèní technologie a dovednosti práce
s Internetem jako vrcholnì dùle�ité a urgentnì potøebné pro
provozování moderních knihovních slu�eb. Program Inte-
grovaného vzdìlávacího støediska byl vytvoøen s vìdomím
tìchto potøeb, ale kapacita prezenèního a názorného vzdìlá-
vání nebyla dostateèná, aby dokázala uspokojit v�echny, kteøí
se vzdìlávacích kurzù chtìli úèastnit. Èelili jsme nutnosti
hledat jiné a pokroèilej�í zpùsoby �kolení a zajistit lep�í do-
stupnost nepøetr�itého vzdìlávání. Distanèní vzdìlávání bylo
jednou z tìchto mo�ností.

Na�e zámìry velmi dobøe vyhovovaly podmínkám ve-
øejné soutì�e programu Evropské unie Leonardo da Vinci,

který sledoval �zlep�enou dostupnost k celo�ivotnímu vzdì-
lávání a lep�í kvalitu odborné výchovy prostøednictvím ce-
lo�ivotního vzdìlávání pomocí vyu�ití informaèních a ko-
munikaèních technologií, distanèního vzdìlávání atp.� Di-
stanèní vzdìlávání nebylo novým jevem na Vilniuské uni-
verzitì, nebo� Distanèní vzdìlávací centrum zde pùsobí od
roku 1998. Bylo zalo�eno z prostøedkù programu Evropské
unie PHARE a prostøedkù litevského Open Society Fund.
Komunikaèní fakulta Vilniuské univerzity byla jednou
z prvních fakult, které nabídly plný MA program (v oblasti
Mezinárodní komunikace) zpùsobem distanèního vzdìlávání.
Tato instituce má také zku�enost s úèastí v mezinárodních
projektech a má té� pøíslu�ný potenciál vyuèujících. V�ech-
ny tyto faktory a pøedpoklady vytvoøily podmínky pro nový
projekt DELCIS.

Idea a cíle projektu

DELCIS je zalo�en na prosté my�lence, �e pøítomnost
technologií nemá smysl, pokud lidé nemají potøebné doved-
nosti k jejich pou�ívání. Dne�ní knihovny umo�òují veøejný
pøístup k informaèním a komunikaèním technologiím a vy-
chovávají koneèné u�ivatele. Pøedev�ím pak veøejné knihov-
ny mají dobrou pozici pøi �íøení informaèní gramotnosti mezi
obyvatelstvem. Tímto zpùsobem pøispívají k vytváøení in-
formaèní spoleènosti pøímo na místì, proto�e se opírají
o existující infrastrukturu, organizaèní dovednosti a praxi
v poskytování informací (i kdy� hlavnì tradièními zpùsoby)
a o svou reputaci pøirozených støedisek obcí pro �íøení infor-
mací, vzdìlávání a kultury, pøièem� se obracejí na �iroké
spektrum skupin u�ivatelù. Aby mohli pùsobit jako posky-
tovatelé dovedností v oblasti informaèních a komunikaèních
technologií, musí knihovníci nejprve získat odpovídající
znalosti sami a mít mo�nost tyto dovednosti neustále zdoko-
nalovat. Hlavním cílem projektu DELCIS je pak vytvoøit
program distanèního vzdìlávání zamìøený na informaèní a
komunikaèní technologie jako integrální souèásti nepøetr�i-
tého vzdìlávání knihovníkù a informaèních pracovníkù
v Litvì a Loty�sku.

Partnerství

Obrovskou výhodou projektu a silným pøedpokladem
efektivnosti �íøení znalostí je rozsáhlá a heterogenní sí� part-
nerù. Jde o 10 rùzných institucí: 4 univerzity se vzdìlávací-
mi programy pro informaèní profesionály, 3 veøejné knihov-
ny, které ji� mají zku�enosti  jak v aplikaci moderních infor-
maèních a komunikaèních technologií ve své práci, tak i ve
svých vzdìlávacích aktivitách, 2 soukromé podniky pùsobí-
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cí v oblasti informaèních a komunikaèních technologií, konzul-
taèních èinností a odborné pøípravy a 1 nestátní spoleènost pro
poskytování vzdìlávání, reprezentující typovì spojení univer-
zit a soukromých spoleèností z rùzných evropských zemí.

Partneøi projektu jsou pøedstaveni na webovské stránce
DELCIS http://www.economicsoftware.ro/delcis1/. Toto
partnerství vyhovuje nejen mezisektorovým po�adavkùm,
ale i evropským nárokùm, co� je reprezentováno sedmi ze-
mìmi z rùzných evropských regionù: východní Evropa / Po-
baltský region (Litva, Loty�sko a Estonsko), severní Evropa
(Dánsko), západní Evropa (Velká Británie) a ji�ní Evropa
(Øecko a Rumunsko).

Aktivity a výsledky

Projekt byl realizován vyu�itím tøí kurzù distanèního
vzdìlávání, zamìøených na dovednosti z oblasti informaè-
ních a komunikaèních technologií, které byly vytvoøeny
mìstskými knihovnami v Århusu (Dánsko) a adaptovány
v Litvì a Loty�sku. Nìkdo by se mohl zeptat, proè právì
dánské kurzy byly vybrány jako model, nebo� v Evropì exis-
tují i dal�í dobré pøíklady kurzù distanèního vzdìlávání, na-
pøíklad kurzy nabízené Bertelsmannovou nadací http://
www.bibweb.de/bib_doorpage.html nebo Telekurzy na Fach-
hochschule Hannover http://telekurs.fh-hannover.de
v Nìmecku.

Dánské kurzy byly vybrány, proto�e se velmi hodily pro
na�e úèely a proto�e jsou velmi kvalitní. Jsou to kurzy vy-
tvoøené knihovníky; jsou otestovány a vyhodnoceny více ne�
250 knihovníky, kteøí nav�tìvovali kurzy distanèního vzdì-
lávání v systému mìstských knihoven v Århusu od roku 1988.
Výukový materiál je neustále revidován a aktualizován, tak-
�e jeho kvalita je zaji�tìna. Kurzy jsou k dispozici jen elek-
tronicky, neexistují v papírové formì, proto�e jejich hlavní
obsah � Internet � se mìní sám velmi rychle.

Zku�enost a odborné znalosti dánských kolegù byly ve-
lice u�iteèné a významné. Poskytli konzultace a �kolení tìm
litevským a loty�ským vysoko�kolským pedagogùm, kteøí
se zapojili do adaptace kurzù distanèního vzdìlávání, a také
litevským a loty�ským knihovníkùm, kteøí se zúèastnili tes-
tování a vyhodnocení materiálù o distanèním studiu.

Kdy� jsme hledali co nejlep�í vzdìlávací strategii pro na�e
zemì, rozhodli jsme se nejen pøelo�it kurzy z dán�tiny do li-
tev�tiny a loty�tiny, ale také upravit je pro místní podmínky a
zamìøit je na místní potøeby pøidáním národních pøíkladù, pøí-
padù, odkazù, vyhledávacích slu�eb a materiálù.

Bìhem prvního roku projektu jsme upravili tøi kurzy
distanèního vzdìlávání pro litevské a loty�ské knihovníky
v na�ich národních jazycích: Základy Internetu, Internet pro
pokroèilé  a Tvorba webových stránek. Celkem to bylo 21
lekcí, rovnajících se 820 stranám výukového materiálu. Kurzy
jsou prezentovány ve virtuálním �kolicím prostøedí WebCT
(http://distance.nsc.vu.lt/. Heslo je vy�adováno).

Ka�dý kurz zaèíná úvodním �skuteèným� setkáním in-
struktorù a úèastníkù kurzu a poté pokraèuje formou elek-
tronické po�ty a elektronických konferencí. Ka�dá lekce
konèí 8�10 úlohami, které jsou øe�eny na úrovni webového
rozhraní. Úèastníci získávají zpìtnou vazbu od instruktorù a
mohou také nahlédnout do navr�ených odpovìdí.

Kurz Základy Internetu se skládá z devíti lekcí a je navr-
�en k rozvoji profesionálních vyhledávacích dovedností na
Internetu. Pokrývá témata jako:
q Úvod do Internetu
q Prohlí�eèe
q Vyhledávací nástroje
q Metavyhledávací slu�by a jumpstations
q Elektronické èasopisy a noviny
q Vyhodnocování Internetových zdrojù

V rámci kurzu Internet pro pokroèilé, který se skládá ze
ètyø lekcí, se úèastníci uèí vyu�ívat rùzné formy elektronic-
ké komunikace (MS Outlook Express, e-mail, diskusní sku-
piny a newsgroups) a zásuvné moduly (plug-ins jako jsou
napøíklad AdobeAcrobat, QuickTime, atp.). Osm lekcí kur-
zu Tvorba webových stránek pomáhá knihovníkùm zvlád-
nout tvorbu webových stránek ve FrontPage2000. Souèástí
tohoto kurzu jsou také základy webového designu a jeho
estetiky.

Na podzim roku 2001, poté, co probìhla adaptaèní fáze,
byly litevské a loty�ské kurzy otestovány a vyhodnoceny
expertními skupinami z Vilniuské krajské knihovny a
z Ri�ské centrální knihovny. Doba trvání kurzù v Dánsku
jsou dva týdny na jednu lekci, tak�e úèastníci dostanou svá
osvìdèení po kurzu sestávajícím ze ètyø lekcí bìhem dvou
mìsícù po zahájení. Na�e fáze testování byla intenzivnìj�í;
úèastníci mìli jen jeden týden na jednu lekci. Zpìtná vazba,
kterou jsme získali od úèastníkù kurzù, byla velmi u�iteèná
pro revizi a úpravy výukových materiálù. S pravidelnými
kurzy distanèního vzdìlávání plánujeme zaèít na podzim
2002 v rámci na�eho programu nepøetr�itého odborného
vzdìlávání.

Distanèní vzdìlávání: pro a proti

Distanèní vzdìlávání je interaktivní formou se svými kla-
dy a zápory, které musí ka�dá knihovna uvá�it pøi výbìru
buï tradièních prezenèních a praktických forem vzdìlává-
ní, nebo kurzù distanèního vzdìlávání. V distanèním vzdì-
lávání jsou malé cestovní náklady, proto�e úèastníci se se-
tkají jen jednou pøi jednodenní úvodní schùzce. Dal�ím po-
zitivním faktorem je, �e rozvrh výuky mù�e být dostateènì
pru�ný, navr�ený samotnými úèastníky: mohou studovat brzy
ráno nebo pozdì v noci, mohou se pøipojit na Internet
z domova nebo z pracovi�tì. Úèastníci pou�ívají své vlastní
poèítaèe a mohou vyu�ít pomoc svých instruktorù, napø. pøi
nainstalování chybìjícího prohlí�eèe nebo softwaru. Distanè-
ní vzdìlávání je praktickým uèením, co� èiní kurz pro stu-
denty atraktivnìj�ím a zpravidla také efektivnìj�ím.

Distanèní vzdìlávání vy�aduje rovnì� spoustu sebe-
káznì a odpovìdnosti od ka�dého frekventanta za své vlast-
ní výsledky studia. Pro úèastníka v�ak mù�e být znaènì
obtí�né poradit si s po�adavky souvisejícími s dosti vel-
kým pracovním a studijním zatí�ením. Proto je velmi dù-
le�itý postoj vedení knihoven k distanènímu vzdìlávání.
Vedoucí pracovníci by si mìli uvìdomovat jeho specifiè-
nost  a mìli by zamìstnanci, který tento kurz nav�tìvuje,
povolit nìkolik hodin týdnì ke studiu.
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Ekonomika kurzù distanèního vzdìlávání

Pøíprava jedné nové lekce distanèního vzdìlávání trvá
asi 50-60 hodin. 20 hodin je tøeba pro revizi a aktualizaci
kurzu. Ka�dému úèastníkovi kurzu se dostává asistence od
lektora, který spotøebuje nejménì pùl hodiny na jednoho
úèastníka a lekci. Na organizaci a administrativní práce spo-
jené s ka�dým novým kurzem je tøeba 30 hodin a dal�ích 7
hodin na zpracování úloh a pøíkladù ke ka�dé lekci. Celkem
je vynalo�eno asi 570-590 hodin na vytvoøení a první pro-
vozování kurzu a 300 hodin na jeho druhé a dal�í opaková-
ní. To pøedstavuje pomìrnì podstatnou investici do  èaso-
vých a lidských zdrojù, co� èiní kurzy distanèního vzdìlává-
ní dosti nákladnou zále�itostí.

Na�e pøedbì�né kalkulace kurzù distanèního vzdìlávání
ukazují, �e v Litvì mù�e být poplatek za jednoho úèastníka
a jednu lekci a� 20 Euro, tzn. cena za kurz o ètyøech lekcích
by byla 80 Euro. V Dánsku je cena vy��í, a to asi 54 Euro za
lekci (kurzy jsou zdarma pro knihovníky Århuského kraje).
Kurzy Bertelsmannovy nadace mají ni��í asistenci lektorù a
dávající vìt�í zodpovìdnost samotným frekventantùm; je-
jich cena je pouze 75 Euro za ètyøi lekce.

Budoucnost

Rozhodnutím litevské vlády z konce roku 2001 jsou
v�echny litevské veøejné knihovny vybavovány výpoèetní
technikou a programovým zabezpeèením, aby pøíslu�ným
komunitám mohly nabídnout pøístup na Internet prostøed-
nictvím informaèních a komunikaèních technologií. Pra-
covníci veøejných knihoven si musí zvy�ovat kvalifikaci,
aby mohli zprostøedkovat vysoce kvalitní elektronické slu�-
by a zdroje, a ne pouze provozovat veøejné knihovny jako
internetové kavárny. Dnes a pro nejbli��í budoucnost je
distanèní vzdìlávání pova�ováno za velmi efektivní zpù-
sob zlep�ení pøístupu k odbornému vzdìlání, zabezpeèení
rovných podmínek pro vzdìlání a dosa�ení vy��í vzdìla-
nosti a profesionality knihovníkù.

pøelo�il Adolf Knoll

Doc. Dr. Audronë Glosienë
vedoucí katedry knihovnictví na Komunikaèní fakultì Vilni-
uské univerzity, místopøedsedkynì litevské Asociace kniho-
ven; bohaté pøedná�kové a �kolicí aktivity doma i v zahranièí,
øada odborných publikací vèetnì monografií, velké zku�e-
nosti z úèasti v evropských programech rùzného typu.

Opìtovné spojení knihovnického
vzdìlávání s posláním komunit

Reconnecting library education and the mission of
community / Katheleen de la Peòa McCook
In: Library Journal, September 1, 2000, s. 164-165.

Pedagogové a øídící pracovníci fakult stojí pøed úkolem
lépe pøipravit své studenty na to, aby se smysluplnìji
podíleli na obèanském �ivotì spoleènosti.

Univerzity po celých Spojených státech obracejí svou
pozornost k ideálùm rozvoje a vyu�ití vìdomostí ke
zlep�ení spoleènosti. Mezi rùznými na univerzitách
zainteresovanými subjekty existuje velká obava, �e
univerzity v souèasné dobì hledí na studenty jako na
zákazníky, na trhu se prezentují jako databanky
distanèního vzdìlávání a prostøedky pøidìlují tam, kde
pøinesou nejvy��í zisk, pøièem� pøehlí�ejí ostatní základní
hodnoty. Tyto a podobné problémy vedly Americkou
knihovnickou asociaci (ALA � American Library
Association) k tomu, aby na Kongresu o profesním
vzdìlávání v roce 1999 vyzvala k pøehodnocení
profesního vzdìlávání. Tyto trendy byly zkoumány na
institucionální úrovni ve Wingspreadské deklaraci
Obnovení obèanského poslání amerických výzkumných
univerzit (oznaèení univerzit v USA, které mají výzkumný
program) v roce 1998,  která vyzvala univerzity k tomu,
aby jasnì deklarovaly, �e jejich práce pøispívá k blahobytu
komunit, národa a svìta (www.compact.org/news/
Wingspread.html). Návrat k obèanskému poslání  univerzit
znamená zapojení studentù do významných projektù
pøipravujících je na obèanskou anga�ovanost.

Ti, kdo profesnì vzdìlávají  � napø. pedagogové
knihovnictví a informaèní vìdy, jsou chápáni jako ti, kteøí
nejvíce opomíjeli pìstovat u svých studentù etiku, mravní
pøesvìdèení, �e výkonem zvoleného povolání mohou
významnì pøispìt k obèanskému �ivotu. Proto�e jim chybí
smysl pro slu�bu komunitì, nehledají ji� legitimitu
zdùrazòováním spoleèenského významu svých vìdomostí,
ale zdùraznìním odborných znalostí a dovedností, které
poskytují na trhu.

Odbornost se stává neutrální dovedností, kterou si
pøivlastòují úspì�ní konkurenti. Je paradoxní, �e
knihovnictví v praxi bylo na prvním místì v poskytování
slu�eb veøejnosti vedoucí ke zvy�ování obecného blaha,
ale výuka knihovnictví se v minulých letech soustøedila
spí�e na technologická øe�ení informaèních problémù,
jejím ústøedním tématem pøestal být ideál anga�ovaných
slu�eb.

Obnovení dohody � celospoleèenská øe�ení

Jestli�e chce tato spoleènost v novém století uspìt,
musí obnovit dohodu mezi na�imi institucemi a veøejnos-
tí, které slou�í, a tato dohoda musí být závazná. Kellog-


