
Nadnárodní setkání v rámci projektu

V průběhu projektu proběhly 4 nadnárodní valné
hromady koordinátorů a 1 online setkání. Úvodního
nadnárodního setkání v Kilkis (Řecko) se zúčastnili M.
Bajger a T. Černík. Druhý nadnárodní meeting se
uskutečnil z důvodu covidových opatření online a
organizátorem byla naše knihovna. Třetí setkání
proběhlo v rumunské Iasi, a zúčastnili se jej Z. Franěk
a K. Plisková. Čtvrté setkání partnerů uspořádala naše
knihovna v Ostravě a závěrečný meeting se konal v
kyperské Nikósii za účasti Z. Fraňka a K. Pliskové.
Do průběhu projektu negativně zasáhla pandemie
Covid-19, která zkomplikovala realizaci nadnárodních
setkání i studentských výměnných pobytů.

Výstupy projektu

Úkolem MSVK v projektu bylo vytvořit volně přístupnou
elektronickou knihovnu a ve spolupráci s partnery ji
naplnit obsahem. Základem e-knihovny je kolekce knih v
angličtině, posléze byla rozšířena o knihy v národních
jazycích zúčastněných 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. 

Cíl projektu

Do projektu je zapojeno 5 škol (Řecko, Španělsko,
Itálie, ČR, Kypr) a 2 knihovny (ČR, Rumunsko). 
Záměrem projektu je vybudovat elektronickou
knihovnu, která studentům poskytne snadný přístup
ke knihám a zároveň je bude motivovat ke čtení
prostřednictvím studentských setkání a dalších
vzdělávacích aktivit využívajících e-knihovnu.
Projekt byl zahájen v roce 2019 a skončí v roce 2022,
udržitelnost je další 3 roky. 
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Přínos projektu pro knihovnu

Díky účasti v projektu mají čtenáři a uživatelé knihovny
k dispozici zdarma databázi elektronických knih v
několika evropských jazycích.
Jako partnerská organizace jsme dostali příležitost
spolupracovat s pedagogy zahraničních středních škol
a se zaměstnanci zahraniční knihovny. Účast na
nadnárodních setkáních a jejich organizace prověřily
úroveň komunikace našich zaměstnanců v anglickém
jazyce a také jejich organizační  schopnosti. Díky
projektu jsme získali praktické zkušenosti s účastí v
projektu Erasmus+ a navázali osobní vztahy s kolegy v
několika evropských zemích, které bychom rádi využili
pro účast v dalších projektech.

Statistiky e-knihovny

Graf ukazuje počty knih v e-knihovně rozlišené podle
jazyka a toho, kdo je do repozitáře vložilou napsány.

 The Love of Reading
projekt Erasmus+ 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2019–2022

Následující tabulka je přehledem počtu uživatelů a
návštěv podle jednotlivých zemí. Graf pod ní
zobrazuje křivku počtu návštěv e-library v období od
listopadu 2020 do května 2022.


