
 
 
 

Plán činnosti pro rok 2010 
 
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2009, 

rozpočet a plán činnosti na rok 2010, návrh kandidátky pro volby do VV, návrh volebního 
řádu  
Odpovídá: Prochásková, Brožek, Ramajzlová 

 
2. Fond podpory zahraničních cest – výběrové řízení 
 
3. Statistické zjišťování údajů o VŠ knihovnách – komunikace s ÚIV k návrhu změn výkazu 

V21-01 a k vytvoření nového pořizovacího programu, informační seminář pro knihovníky 
ke správnému vykazování 

 
4. Příprava činnosti nové komise se zaměřením na open access a repozitáře vysokých škol 
 
5. Příprava a uskutečnění výroční akce Bibliotheca Academica – CPVŠK 2010  
 
6. Plánované odborné semináře a pracovní setkání  

• DSpace.cz – 3. ročník  
• Elektronické dodávání dokumentů –  hranice a perspektivy v souvislosti s autorským 

právem  
• Správa a budování knihovního fondu s využitím nových technologií  

 
7. Mezinárodní spolupráce 

Spolupráce s LIBER, EBLIDA a IFLA 
Zvané přednášky zahraničních odborníků 
Plánované zahraniční cesty  
• 18th EBLIDA Council Meeting, Helsinki, Finsko, 6. až 7. května 2010 
• 39th LIBER Annual General Conference, Aarhus, Dánsko, 29. června až 

2. července 2010 
• 76th IFLA Conference, Göteborg, Švédsko, 10. až 15. srpna 2010  

 
8. Spolupráce s Radou vysokých škol  
 
9. Zhodnocení činnosti roku 2010, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu 

činnosti a návrh rozpočtu na rok 2011 
 

10. Činnost komise IVIG (příloha 1) 
      Odpovídá: předsedkyně komise 
 
Za splnění bodů 2 až 9 odpovídá nově zvolený výkonný výbor. Odpovědnost jednotlivých 
členů a termíny budou stanoveny na prvním zasedání. 
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Příloha 1 
Plán činnosti komise IVIG na rok 2010 
 
Propagační aktivity  

• Aktualizace a údržba webových stránek komise http://knihovny.cvut.cz/ivig/. 
• Propagace aktivit vysokoškolských knihoven v ČR – příprava dotazníku v češtině 

podle dat ukládaných do zahraničních databází: 
• Resources directory IFLA: http://www.infolitglobal.info/directory/en/,  
• Online gateway EgIL: http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/index.html. 

 
Teoretická a publikační činnost 

• Definice informační gramotnosti – příprava a zveřejnění textu o zahraničních 
definicích, jejich přehled a vhodnost pro podmínky vysokých škol v ČR. 

• Standardy a měřítka informační gramotnosti – revize a přepracování standardů 
informačně gramotného vysokoškolského studenta a jejich předložení výkonnému 
výboru AKVŠ.  

• Revize dokumentu Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České 
republice a návrh na úpravy a doplnění. 

• Mediální gramotnost – příprava článku členů týmu pro Media Literacy k publikování. 
• Vedení a doplňování seznamu literatury k informační gramotnosti na webu komise 

IVIG (nový odkaz Přečtěte si). 
 
Průzkum informačního vzdělávání  
Opakování dotazníkové akce ke zjištění stavu a změn v informační vzdělávání na vysokých 
školách v ČR (předchozí průzkumy v letech 2000, 2003, 2006, 2008). 
 
Spolupráce 

• Navázání spolupráce s Centrem pro školní knihovny. http://www.npkk.cz/csk/. Úkol 
trvá.  

• Pokračování ve spolupráci se zahraničními profesními skupinami zabývajícími se 
informační gramotností a jejím rozvojem, účast na mezinárodních konferencích 
k tématům informační gramotnost.  

 
Pracovní semináře pro zájemce o informační vzdělávání 

• Zkušenosti s využitím nových technologií v informačním vzdělávání, VŠE, květen. 
• Tvorba přednášek a testů pro e-learning, VUT, říjen/listopad.  

 
Seminář IVIG 2010  

• Plánován na čtvrtek 23. září v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích. 
• Zahraničním hostem bude někdo ze zahraničních expertů na informační gramotnost a 

bude obnovena moderovaná diskuse. 
• Hlavní téma - Nové technologie v informačním vzdělávání? 
 

Zahraniční cesty 
Účast 1 člena komise na zahraniční konferenci Creating Knowledge VI, September 8 - 10, 
2010, Bergen, Norway (https://konferanse.uib.no/index.php/creatingknowledge/2010). Téma: 
Information Literacy and Diversity in Higher Education. Mapping the Learning Environment. 
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