DEDICATE projekts realitate
14. oktobrī RTU Zinātniskajā bibliotēkā bija priecīgs - Kauņas TU, Tallinas TU, Vespremas Universitāte, Tonotikums - tika atklāta tēilmēicība bibliotekāru, ka arī iein- ruņas Nikolaja Kopernika universitātes informācijas
teresētu pasniedzēju apmēicībai informēicijas mek:lēša centrs un mēs, RTU.
nai noteiktas tehniskas nozarēs.
Projektu bāzi izstrādājuši mūsu Rietumu k~lēģi, bet
-Mūsu bibliotēkā šodien irievērojams notikums- sākas . mēs esam pirmie Austrumeiropas partneri, ar kuriem izbibliotekāru aktīvā darbība ES finansētā projektā DEDI- mēģina šos distances jeb tālmācības kursus - kā tos apCATE*, - ievadvārdos saCīja bibliotēkas direktore Aija gūt, veidot un citiem piedāvāt. Projekts ilgs 16 mēnešus,
Janbicka. - Projekta ideja radās 1996. gadā, kad ar "Nord- to veido septiņas daļas un galveno no tām mēs uzsākam
info" biroja atbalstu tika sarīkota Baltijas valstu, kā arī šodien. Tie ir kursi informācijas iegīlšanā un apguvē, kas
Ziemeļvalstu tehnoloģisko universitāšu bibliotēku direk- balstās uz izstrādāto projektu un realizē informācijas
taru sanāksme par inmeklēšanas apmāformācijas pieejamību,
cību noteiktas tehpar jaunām informāciniskās
nozarēs.
jas tehnoloģijām un to
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lietotāju izglītību. Zviedmartā.
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Uzsākot ievadsavu pieredzi darbā ar
sernināru, A.Janlasītāju, par viņu rīcībā
bicka iepazīstināesošajām
tehnoloģija klātesošosv ar
jām, par to, kā iegūt inkolēģiem no Calformāciju no rnilzīgā
meras TU Ingrīdu
tās daudzuma, turk:lāt
Johansoni, infor, pieejama dažādos veimac11 as . speciādos - drukātā, elektrolisti ar lielu pieniskā, CD ROM vai onredzi lasītāju izglīline datu bāzēs.
tošanas procesā,
Šādā milzīgā infor- ·
kas pastāstīja par
mācijas apjomā orienDEDICATE protēties kļīlst sarežģīti, tājekta būtību un
dēļ gan Ziemeļvalstīs,
mērķiem, un Džogan citur pasaulē lasīnu Fjalbrantu, kutājus izglīto un apmāri būs arī mīlsu
ca. Minētās sanāksmes
RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore A.Janbicka atk:lāj tālmācību biblio- konsultanti
ietekmē radās iecere tekāru un pasniedzēju apmācībai informācijas mek:lēšanai noteiktās tehniskās tālmācības kursu
par kopīgu projektu ar nozarēs. Līdzās stāv I.Johansone, sēž Dž.Fjalbrants. R.Krontālafoto.
apgūšanas laikā.
Baltijas valstu tehnoloTālākajā dienas
ģisko universitāšu bibdaļā konsultanti
liotēkām par lasītāju apmācību, un pēc pusotra gada sa- kursu dalībniekus iepazīstināja ar tālmācības kursu tehdarbības ar Eiropas .Savienību radās projekts noloģiskajiem līdzekļiem tos praktiski izmēģināja, kā arī
DEDICATE, kas ir agrākā Čalmeras Tehnoloģiskās uni- pārrunāja visu tālrriācības kursu gaitu. ·
versitātes (TU) un citu universitāšu kolēģu sagatavotā
'
projekta EDUCATEturpinājurps.
*Skat. '}aunais Inženieris" nr. 22, 1998. gada ·26. jīīnijs.
·
Ilze Štrodaha
Šajā projektā ir iesaistīti deviņi partneri - Zviedrijas
Calmeras TU, ka~ ir projekta koordinatore, Linčēpingas
TU, Helsinku TU, Sefīldas TU, no Austrumeiropas valstīm
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