
Účastníci setkání v Ostravě

V termínu 27. dubna – 1. května 2022 se v Ostravě
konalo nadnárodní setkání, kterého se účastnili
zástupci všech zapojených organizací. Z Řecka přijeli
pan Fotis Papathanail – hlavní koordinátor projektu a
pan Janis Linardakis – ředitel Gymnasio Kilkis. Ze
Španělska dorazili paní Silvia Thomas a pan Jesús
Marín Navarro – středoškolští pedagogové z IES
Aguadulce. Za pražské Gymnázium Na Vítězné pláni
se zúčastnily pedagožky paní Andronika Čolasová a
paní Ingrid Birhanzl. Italskou St. Thomas´s
International School reprezentoval její ředitel pan
Isaac Driver. Z Kypru přijely pedagožky z Gymnasio
Latsion paní Martha Zouma a paní Maria Antreou. Z
Rumunska dorazil ředitel oblastní knihovny v Iasi pan
Dan Dobos a jeho kolegyně paní Elena Carina
Munteanu.

Výstupy z projektu

Úkolem MSVK v projektu bylo vytvoření volně
přístupné e-knihovny a ve spolupráci s partnery její
naplnění obsahem. Základem e-knihovny je sbírka
anglických knih, postupně jsou doplňovány knihy v
národních jazycích účastnických zemí. Tato 
e-knihovna je veřejně přístupná na adrese:
https://www.theloveofreading.eu/elibrary/.  Dalšími
výstupy jsou pravidelné čtenářské kluby pro studenty
a tvorba různých výukových materiálů ke knihám, jako
jsou křížovky,, pracovní listy apod.  
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Láska ke čtení!

V projektu The Love of Reading je zapojeno 5 škol
(Řecko, Španělsko, Česko, Itálie, Kypr) a 2 knihovny
(Česko, Rumunsko). 
Záměrem projektu je vybudovat e-knihovnu, která
poskytne studentům snadný přístup ke knihám, a
zároveň je motivovat ke čtení prostřednictvím
studentských setkání a dalších vzdělávacích aktivit,
které tuto e-knihovnu budou využívat. 
Projekt odstartoval v roce 2019 a v letošním roce
končí. Udržitelnost projektu je ještě další 3 roky.
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Závěrem

Účast na meetingu si hradili účastnící z projektových
prostředků jednotlivých organizací. MSVK jako
hostitelská organizace zodpovídala za přípravu,
organizaci programu a za jeho finanční vyúčtování.
Na setkání v Ostravě máme nadšené ohlasy a velmi
dobrou zpětnou vazbu. Děkujeme všem kolegům z
knihovny, kteří nám pomohli akci zorganizovat a
vytvořit pro setkání hezkou atmosféru.
Přátelé z projektu vnímali, že jsou u nás vítáni, ocenili
možnost poznat naši knihovnu i náš region.
Věříme, že dobré vztahy napříč Evropou, které jsme
takto navázali, využijeme v dalších mezinárodních
projektech.

Velké nadšení u návštěvníků vyvolal koncert Janáčkovy
filharmonie Ostrava, zorganizovali jsme
komentovanou prohlídku Dolní oblasti Vítkovice a
Hornického muzea Landek. Účastníkům jsme ukázali
Ostravu z výšky radniční věže a návštěvu jsme završili
výletem na hrad Hukvaldy a do historického městečka
Štramberk. Součástí poznávání našeho regionu byla
také ochutnávka místních jídel a regionálních
produktů – mezi suvenýry se tak kromě jiného
zařadily i frgály a Štramberské uši.

Program meetingu

Na programu setkání bylo především řešení úkolů
spojených s realizací projektu. Nedílnou součástí
každého meetingu je také navazování osobních
kontaktů, sdílení pracovních zkušeností a poznávání
zapojených organizací a navštívených zemí.
V Ostravě jsme partnerům zprostředkovali exkurzi po
knihovně, krátký workshop s výukovými roboty v naší
makerspace dílně a představení digitalizačního
pracoviště. 
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