
Dobrá prax inšpiruje 
projekt                                       

Erasmus+ Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov 

 
7.9.2021 – 6.9.2022  



Partner: Městská knihovna v Praze               
Maximálna výška grantu: 15 200 EUR                      
Typ aktivity: Pozorovanie pri práci 

 

 

 

 



Príprava projektu 
Ciele projektu 

Zlepšenie profesijných kompetencií účastníkov 
mobility. 

Zlepšenie marketingu a propagácie vzdelávacích 
podujatí. 

Skvalitnenie sprístupnenia informačných zdrojov a 
špecializovaných adresných služieb pre potreby 
neformálneho aj informálneho vzdelávania. 

Rozšíriť finančné zdroje pre potreby vzdelávania 
dospelých prostredníctvom projektovej činnosti a 
fundraisingu. 



Príprava projektu  
Pracovné oblasti 

● marketing a propagácia aj v online priestore                

● metódy, formy a obsah vzdelávania dospelých 

● informačná gramotnosť 

● sociálne siete vo vzdelávaní 

● fundraising 

● ľudské zdroje 

● moderný manažment vzdelávacej inštitúcie 

 

 

 

 



Príprava projektu  
Cieľová skupina 

Nepedagogickí zamestnanci VKJB ktorí: 

a) pracujú v oblasti, ktorú rieši projekt – zlepšenie 
profesijných kompetencií 

b) majú potenciál na prácu v inej oblasti, ktorá je 
zahrnutá v projekte/ už sa občas v nej realizujú – 
získanie nových profesionálnych zručností  



Príprava projektu  
Zahraničný partner 

Městská knihovna v Praze 

 - už nadviazaná spolupráca 

- český partner bez jazykovej bariéry  

-   po oboznámení sa s projektovými zámermi,  sme 
uzavreli Rámcovú zmluvu o spolupráci na projekte 

 



Príprava projektu   
so SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra pre 
program Erasmus+ ) 

  

 

- informačný seminár 

- sprievodca programom 

- konzultácie s pracovníčkou SAAIC pri písaní projektu 



Realizácia projektu 
Prípravná návšteva                                           
21. – 22. októbra 2021  

Prvá projektová aktivita  

Jej cieľom a výsledkom bola dohoda s českým 
partnerom na rozsahu a type aktivít a rámcových 
termínoch konania mobilít                                                  
v roku 2022. 

 

 



Realizácia projektu  
Organizačné zabezpečenie 

 

Obsahová náplň – vymedzená žiadateľom  

Organizácia pozorovania pri práci - 
zabezpečená partnerom 

 

Komunikácia prebiehala mailom a telefonicky. 

 

 



Realizácia projektu  
Účastníci 

a) výber účastníkov                                                                                    
– interná výzva na účasť v projekte                                                            
-  prihláška                                                                                               
– kritériá (bodovací systém):                                                    
pracovná náplň a úlohy                                                                   
doterajšie profesijné vzdelávanie                                                         
účasť v medzinárodných projektoch                                                        
b) administratíva                                                                                         

- zmluvy o poskytnutí finančnej podpory                                                 
- dohody o mobilite                                                                                           
– doplnok dohody                                                                                 
c) spätná väzba                                                                                       
-  dotazník v aplikácii Mobility Tool                                                                 
– správa pre vysielajúcu organizáciu                                                                                             
– prezentácia pre kolegov  

 



Realizácia projektu  
Prvý termín mobility, 25. - 29.4.2022  

 
 

– metódy, formy a obsah vzdelávania dospelých,                                                                       
- informačná a mediálna gramotnosť,                                        
- propagácia náučnej literatúry pre informálne 
vzdelávanie,                                                                                    
- zdieľanie portfólií, záznamov, e-kníh a aktivít 
spolupracujúcich knižníc                                                                 
v online priestore.  



Realizácia projektu  
Druhý termín mobility, 23. – 27.5. 2022   

- digitalizácia vzdelávania dospelých ako zjednodušenie 
prístupu k vzdelávaniu, dostupné aj v čase pandémie,                                                       
- využívanie sociálnych sietí na vzdelávacie a 
marketingové aktivity,                                                                        
- fundraising, granty, dotácie pre vzdelávanie 
dospelých,                                                                              
- marketing vzdelávacích aktivít pre dospelých, 
špeciálne v online priestore.                                                                 



Realizácia projektu 
Tretí termín mobility, 27.6. – 1.7. 2022   

- manažment knižnice ako  modernej vzdelávacej 
inštitúcie,                                                                                      
- rozvoj oblasti ľudských zdrojov  a koncepcie 
interného vzdelávania,                                                                        
- automatizácia a špecializácia služieb - väčší priestor 
pre prácu s čitateľom,                                                                      

- marketing a PR knižnice.                                                                 



Realizácia projektu  
       

 

 

 



Realizácia projektu 

 

 

 



Naša pešia pražská päťdesiatka 
 

Čo sme v Prahe ešte videli a ekologicky pešo 
prešli 

 



Evaluácia a diseminácia projektu   
Interná porada zamestnancov - 23.8.2022                                            

1. Oboznámenie zamestnancov so skúsenosťami 
pracovníkov, ktorí boli do projektu zapojení a ktoré  
získali v pražskej knižnici. 

2. Návrhy účastníkov projektu, ktoré by sme mohli 
zaviesť do našej praxe. 

3. Vyselektovanie reálnych                                                          
návrhov na podporu a rozvoj                                       
oblasti vzdelávania dospelých. 

 



Evaluácia a diseminácia projektu                                            
Seminár pre knižnice, 5.9. 2022 

                                                    

                                                                                                       
Cieľ: Oboznámiť s projektom a jeho výstupmi, 
inšpirovať.  

Obsah:  Prezentovanie projektu, jeho realizácie a 
návrhov, ktoré z neho vyplynuli pre prax v knižnici, 
ktorými chceme zlepšiť vzdelávanie dospelých.                            

Účastníci:                                                                                             
Riadiaci pracovníci a pracovníci                                                                   
na úseku vzdelávania regionálnych                                                                                                    
knižníc Košického kraja.  

 

 

 



Evaluácia a diseminácia projektu                                            
Informácia na platforme EPALE                                                     

                                                                                                       

Cieľ:                                                                                                       
Oboznámiť s projektom a jeho výstupmi, inšpirovať.  

Obsah:                                                                                           
Zhrnutie projektu – ciele, realizácia, výstupy a návrhy, 
ktoré z neho vyplynuli pre prax v knižnici. 

 

 

 



Príklady dobrej praxe, ktoré                               
zavedieme do činnosti VKJB: 

 systém interného vzdelávania  

mediálnu gramotnosť, hlavne pre stredoškolskú mládež a 
seniorov, realizovať kontinuálne a s odbornými lektormi 

 zintenzívniť spoluprácu s akademickou obcou na úseku              
vzdelávania aj marketingu 

 využívať prácu dobrovoľníkov 

 knižnica aj ako kreatívne centrum  (ateliér šitia,                    
remeselná tvorba), kreatívne dielne 

 



Ďakujem za pozornosť 

 

 

PhDr. Soňa Kostrábová 

 

   

 


