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Zpráva ze zahraniční cesty  
 
Název akce: European Conference on Information Literacy (http://www.ecil2013.org/) 
Místo konání: Turecko, Istanbul 
Datum: 21.10 – 26. 10. 2013 
Účastník: Petra Dědičová, Ústřední knihovna, VUT v Brně, dedicova@lib.vutbr.cz 
 
Téma konference:  
European Conference on Information Literacy byl první ročník mezinárodní konference zaměřené 
na všechny aspekty informační a mediální gramotnosti a informačního vzdělávání ve všech úrovních 
vzdělávacího procesu. Konference byla široce pojatá, s příspěvky teoretickými, strategickými a 
příklady dobré praxe. Příspěvky pocházely z akademického prostředí, ale i komerční sféry. Hlavními 
pořadateli konference byly Hacettepe University (Ankara) a Zagreb University. 
 
Cíl a účel cesty:  
Cílem mé zahraniční cest byla aktivní účast na konferenci European Conference on Information 
Literacy. Na konferenci jsem měla příspěvek v sekci Pecha Kucha s názvem Information Literacy at 
Brno University of Technology: present and future. Prezentovala Knihovny VUT v Brně a jejich pojetí 
informačního vzdělávání. Můj příspěvek poukázal na aktivní přístup k informační gramotnosti na 
vysokých školách v České republice a představil několikaletou zkušenost ve výuce informačního 
vzdělávání na VUT v Brně.  
Konference jsem se také zúčastnila jako posluchač ostatních příspěvků. Informačnímu vzdělávání se 
intenzivně věnuji již několik let a je součástí mých pracovních povinností v rámci VUT. Příspěvky na 
konferenci mi přinesly mnoho nových informací o trendech v informačním vzdělávání, které ráda 
předám kolegům z řad knihovníků ČR a dále se také budu snažit tyto nápady a poznatky převést do 
praxe na VUT v Brně. 
 
Zajímavé příspěvky:  

1) Research Data Literacy 
René Schneider  
Zajímavý příspěvek na nové téma Open data repozitářů a nutnosti vzdělávat uživatele 
v oblasti vzniku dat, práce s nimi, jejich uchovávání, vyhledávání a opětovné využití. 

2) Creating Online Tutorials: A Way to Embed Research Instruction into Distance Learning and 
Traditional Classes  
Patricia H. Dawson, Sharon Q. Yang, Wendy P. Heath and Danielle L. Jacobs  
Příspěvek na téma užití Adobe Captivate software v praxi při tvorbě online tutoriálů pro 
distanční vzdělávání a evaluace těchto tutoriálů samotnými uživateli. 

3) On Track for Doctoral Students?  
Tove Rullesta, Eystein Gullbekk and Kirsten Borse Haraldsen 
Ukázka tvorby webových stránek a obsahu pro studenty doktorského studia s využitím 
samotných studentů při jejich tvorbě. Uživatelské testování obsahu i vzhledu, konzultace se 
studenty. Možnost využít i samostatné stránky: www.phdontrack.net 

4) Curriculum Mapping to Integrate and Communicate Information Literacy Learning 
Anne E. Zald, Jennifer Fabbi and Steven Hoover  
Workshop, kterého jsme se zúčastnila, poskytnul metodiku, jak včlenit informační 
gramotnost do stávajícího kurikula na vysoké škole a jak získat argumenty pro naše garanty 
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o důležitosti a potřebě informačního vzdělávání. Zájemcům poskytnu získané šablony a 
materiály. 

5) Get of Your Soapbox: Engaging Students in Large Lectures  
Susane Archabault  
Příspěvek mladé kolegyně z USA o aktivním zapojení velkého množství posluchačů na školení 
pomocí volně dostupných nástrojů pro kvízy a hlasování: http://www.polleverywhere.com/ 
a http://www.gosoapbox.com/ 

6) To Preach or to Practice: Bridging the Gap Between Library Practice and User Experience in 
Information Literacy Teaching 
Renske Jongbloed and Pieter van Leeuwen  
Kontroverzní a zajímavý příspěvek o tom, zda je informační výchova ve smyslu výuky 
používání elektronických zdrojů a používání různých systémů užitečná a potřebná. Zda 
bychom neměli veškeré své síly napřít směrem k zjednodušení a intuitivnosti těchto 
systémů. 

 
Mnoho dalších příspěvků bylo velmi podnětných a zajímavých. Bohužel prezentace z konference 
stále nejsou k dispozici online. Doufám, že v budoucnu budou dostupné na adrese: 
http://www.ecil2013.org/. Abstrakty jednotlivých příspěvků jsou dostupné zde: 
http://ecil2013.ilconf.org/docs/ecil2013_abstracts.pdf 
 
Financování:  
Finanční podporu ve výši 21 000 Kč jsem získala z fondu na zahraniční cesty Asociace knihoven 
vysokých škol České republiky. Zbylá částka byla dofinancována z rozpočtu VUT v Brně. 
 
Celkové zhodnocení:  
Konference byla velmi náročná (každý den 8:30 až 20:00). Její obsah plně naplnil mé očekávání a 
určitě bych doporučila účast i ostatním kolegům, kteří se zabývají informačním vzděláváním. Druhý 
ročník konference se bude konat v Dubrovníku v říjnu 2014. Výzva k podání příspěvků bude 
zveřejněna na adrese: http://www.ilconf.org/ 
 
O informacích a zajímavých příspěvcích z konference jsem prezentovala na Bibliotheca academica 
2013. Prezentace z konference BA: http://www.slideshare.net/PetraPohanova/ecil-28280186 
http://www.akvs.cz/aktivity/ba-2013/program.html 
 
Chtěla bych zde vyjádřit poděkování AKVŠ za možnost vycestovat a získat zajímavou profesní i 
osobní zkušenost.  
 
v Brně dne 4.11.2013        
          Petra Dědičová 
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