vyhlasuje VÝZVU pod názvom

"Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci.“
Poslaním Slovenskej asociácie knižníc je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu,
obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja
knižníc. Verejné knižnice realizujú projekty na podporu komunity v ktorej pôsobia. Čoraz väčší
záujem zo strany verejnosti je o programy spojené s tréningami pamäti. Zvyšovanie odbornosti
knihovníkov je jedným z prostriedkov, ako toto poslanie naplniť.
Cieľom pilotného projektu vzdelávania knihovníkov v oblasti realizácie vzdelávacích
aktivít vo verejných knižniciach pre seniorov je:
Zvýšiť odbornosť pracovníkov verejných knižníc , ktorí budú zabezpečovať vzdelávacie
programy v jednotlivých krajoch Slovenska pre používateľov, najmä v seniorskom veku,
v podobe tréningov pamäti. Naučiť knihovníkov verejných knižníc samostatne viesť
kurzy trénovania pamäti vo verejných knižniciach poskytnutím odborného
špecializovaného vzdelávania pre knihovníkov.
Uľahčiť prístup k ďalšiemu vzdelávaniu pracovníkov úhradou nákladov na zvýšenie ich
odbornosti pri práci so seniormi v knižniciach.

Oprávnený žiadateľ
Verejná knižnica, ktorá realizuje aktivity pre seniorov.
Oprávnené náklady
Účastnícky poplatok vzdelávacieho kurzu.
Neoprávnené náklady
Cestovné náhrady
Cena ubytovania účastníka počas doby trvania kurzu
Objem podpory
Výška podpory pre jedného žiadateľa je max. 660 Є.

Podmienky
Projekt bude realizovaný v mesiacoch jún – december 2013 sekciou verejných knižníc SAK a
Centrom MEMORY v Bratislave, ktoré je jediným školiacim pracoviskom na Slovensku a je
zároveň špecializovaným zariadením pre ľudí s Alzeimerovou chorobou. V žiadosti je potrebné
uviesť všetky požadované údaje.
Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať formálne kritériá, nebudú zaradené do výberového konania.
Žiadosť zašlite na stanovenom formulári.
Úspešná knižnica podpíše so Slovenskou asociáciou knižníc zmluvu o účasti na projekte.
Zamestnanec tejto knižnice, vyslaný na vzdelávací kurz, podpíše so zamestnávateľom dohodu
o podmienkach zapojenia do projektu.
Výber knižníc bude podliehať splneniu podmienok – realizované projekty pre seniorov,
personálne a priestorové zabezpečenie, rovnomerné rozloženie pre východ, stred a západ
Slovenska.

Vzdelávanie bude prebiehať v termínoch od 19. 8. – 23. 8. 2013 a 30. 9. – 4. 10. 2013, bude
končiť záverečnou skúškou a vyhotovením potrebných materiálov k osvedčeniu.
Projekt bude monitorovaný päť rokov. Sekcia verejných knižníc SR SAK bude každoročne
vyhodnocovať počet konečných prijímateľov pomoci, ktorí budú z projektu profitovať.

Termíny
Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu antolikova@slovanet.sk,
najneskôr do 10. 7. 2013 a originál poštou doporučene na adresu :
PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Univerzitná knižnica, Moyzesova č. 9, 040 01 Košice

