
 
Projekt Di-XL si klade za cíl:   
• vytvořit partnerství mezi knihovnami a organizacemi činnými v LLP projektech
•      vyvinout model pro využívání a šíření výsledků skrze knihovny  
• otestovat model s knihovnami v 5 zemích EU 
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DI-XL 

Využití a šíření výsledků Programu celoživotního učení 
prostřednictvím knihoven: efektivně a udržitelně

Jak zajistit, aby výsledky LLP projektů byly trvale dostupné    
pro většinu lidí a institucí? 

Vytvořením PARTNERSTVÍ s KNIHOVNAMI! 

Partnerství projektu Di-XLje složeno ze zástupců knihoven a organizací 
činných v projektech Programu celoživotního učení
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Analýza potřeb a možností
 

EU workshop pro zástupce knihoven, 19.-20. září 2013 

Praha, Česká republika 

Knihovníci  z 5 různých evropských zemí se během 19.-20. září  setkali  v Praze u 
příležitosti  účasti  na  Evropském  workshopu  pro  zástupce  knihoven,  jenž  
organizovali  partneři  projektu  Di-XL.  Tento  workshop  demonstroval  velký 
potenciál knihoven v oblasti  šíření  výsledků  Programu  celoživotního  učení, ale i  
to  z  čeho  mohou  těžit, pokud  se  stanou  součástí  tohoto  procesu.  Podpora  a  
využívání  výsledků  těchto  projektů  v  knihovnách  po  celé  Evropě  bude  
významným  přínosem  pro  místní  komunitu,  zejména  pokud  jde  o  zvýšení 
vzdělanosti a možnosti vzdělávání.

Výzkum probíhal pomocí interview a dotazníků ve všech 5 partnerských zemích a 
došel k závěru, že spolupráci mezi knihovnami a LLP organizacemi vidí obě strany 
jako potenciálně prospěšnou, avšak současná úroveň spolupráce je na velmi nízké 
úrovni. Hlavní kroky, které by se měly pro zlepšení této situace podniknout jsou 
popsány  v  analýze.  Kompletní  analýzu  ke  stažení  naleznete  na  webových  
stránkách projektu Di-XL. 



https://www.facebook.com/DisseminationAndExploitationViaLibrariesDixl  
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Additional feadnngs

DI-XL Model  

• Jste knihovna, která hledá cesty jak rozšířit své služby? 

Cooperation between lib~alfies and lifelong learrning o.-ganizations
1Ifo~ successfill dissemination olli'Lifelong Learning Programme (l.l..PJop.-ojects

• Přemýšleli jste nad spoluprací? 

Model je v současné době testován na partnerství knihoven a organizací implementujících 
LLP projekty v 5 zemích.
Model je dostupný jako textový soubor a také jako E-Toolbox na stránkách projektu Di-XL
Partneři se pokusí šířit výsledky LLP projektů zaměřených na: 

♦ Bezpečnost práce

 

 Můžete nás sledovat také na Facebooku:  

KONTAKTUJTE NÁS

This project has been funded with support from the European Commission
This pubhcab on [communi cabon] reflects the VIews only of the autor,

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 

neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

• Jste koordinátor/partner LLP projektu, který chce výsledky svého projektu dále šířit? 

♦ Genderovou rovnost 
♦ Mezikulturní komunikaci a učení jazyků 

♦ Využití ICT nástrojů výuce

Pro další informace, prosím, navštivte webovou stránku projektu 
Di-XL:http://dixl.eu/   
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