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Ladislava Suchá, Jan Zikuška

PARTSIP A NAKLIV: 
PROPOJUJEME INFORMAČNÍ PROFESIONÁLY

Zajímavosti z oboru

Dva  nové  projekty  zaměřené  na  spolupráci  v  oboru  informačních  studií 
a knihovnictví  byly  v  listopadu  2009  odstartovány  pod  hlavičkou  Kabinetu 
informačních  studií  a  knihovnictví  (KISK)  na  Filozofické  fakultě  Masarykovy 
univerzity.  Oba  projekty  byly  schváleny  v  rámci  výzvy  2.4  Partnerství  a  sítě 
v Operačním programu Vzdělávání  pro konkurenceschopnost a jsou financovány 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Projekt  PARTSIP  (Partnerská  síť  informačních  profesionálů)  je  zaměřen  na 
posilování  spolupráce  institucí,  ve  kterých  se  vzdělávají  i  uplatňují  informační 
profesionálové v celé šíři záběru oboru (od knihovníků až po informační brokery). 
Spolupracuje  na  něm  devět  partnerů  z  řad  akademických,  výzkumných 
i komerčních  institucí:  CEITEC  Cluster-bioinformatics,  Knihovna  AV  ČR,  v.v.i., 
Sdružení  knihoven  ČR,  Sdružení  pro  informační  společnost,  Slezská  univerzita 
v Opavě, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně, Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Projekt  nabídne  řadu  odborných  akcí,  včetně  konferencí,  seminářů,  workshopů 
a krátkodobých  stáží.  Aktivity  budou  zaměřeny  na  podporu  spolupráce 
a vzdělávání  informačních  pracovníků  zejména  v  oblastech  zavádění  inovací, 
projektového  řízení,  využívání  nových  technologií  a  médií  a  Competitive 
Intelligence.  Více  informací  o  projektu  je  k  dispozici  na  webových  stránkách 
www.partsip.cz  .

Projekt  NAKLIV  (Národní  klastr  informačního  vzdělávání)  se  zaměřuje  na 
vytvoření sítě (klastru) a navázání fungující spolupráce mezi všemi zúčastněnými 
institucemi v oblasti informačního vzdělávání. V rámci projektu budou vytvořeny 
semináře  a  workshopy,  které  rozvíjí  dovednosti  a  kompetence  u  realizátorů 
informačního  vzdělávání.  Partnery  projektu  jsou  tyto  instituce:  Mendelova 
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univerzita  v  Brně,  Moravská  zemská  knihovna,  Obchodní  akademie,  Střední 
odborná  škola  knihovnická  a  Vyšší  odborná  škola  knihovnických,  informačních 
a sociálních služeb, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Univerzita  Karlova  v  Praze  a  Vysoké  učení  technické  v  Brně.  Více  informací 
o projektu lze nalézt na stránkách www.nakliv.cz  . 

Oba  projekty  budou  poprvé  představeny  odborné  veřejnosti  na  těchto 
konferencích  -  Konference  NAKLIV  2010  a  PARTSIP:  Nové  trendy  spolupráce 
v Brně 3. a 4. února 2010. 

Ladislava Suchá, 
Jan Zikuška
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