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�lenství v komisi 
Rok 2007 byl pro komisi IVIG rokem p�elomovým. Byl obdobím rozvoje tuzemské i 
zahrani�ní spolupráce, zm�n v koncepci �lenství v komisi a rokem, kdy se m�nilo pojetí 
seminá�e IVIG. Komise m�la na za�átku roku 2007 celkem 44 �len�, p�evážn� formálních. 
Proto byli �lenové prost�ednictvím konference VYCHOVA vyzváni, aby potvrdili sv�j zájem 
setrvat v komisi s podmínkou aktivní spolupráce. Komise má tedy nyní 16 �len� z 8 univerzit, 
1 úst�ední knihovny a 1 vzd�lávací instituce.1 Nov� byla zavedena funkce nezávislých 
pozorovatel�, které se ujalo n�kolik odborník� z knihoven a vzd�lávacích institucí. Není to 
funkce formální – jsou jim zasílány materiály komise k p�ipomínkování. Systém pracovních 
tým� pro jednotlivé úkoly komise byl zachován. 2 
 
Webové stránky 
Od po�átku roku se nová skupina �len� za�ala zabývat zm�nou webových stránek komise. 
Navrhli strukturu a vybrali design a nové logo. P�ipravili nové dokumenty o práci komise a 
seznamy odkaz� a publikací. Stránka je tém�� p�ipravená ke zprovozn�ní a bude postupn� 
dopl�ována novými dokumenty a informacemi. V roce 2008 bude vytvo�ena anglická verze 
stránek. 
 
Koncepce informa�ního vzd�lávání na vysokých školách 
�lenové komise zpracovali na po�átku roku rozsáhlou rešerši o koncepcích informa�ního 
vzd�lávání v zahrani�í. Ta se stala podkladem pro Koncepci, spolu s výsledky pr�zkumu 
informa�ního vzd�lávání v �R z roku 2006 a pr�zkum� informa�ní gramotnosti 
vysokoškolských student� z let 2004 a 2005. Text Koncepce je k tomuto datu hotový a po 
p�ipomínkách ze strany �len� komise a pozorovatel� bude p�edložen výkonnému výboru 
AKVŠ k p�ijetí statutu doporu�ujícího dokumentu Asociace. 
 
Spolupráce 
�lenové pracovního týmu Spolupráce oslovili vysokoškolské knihovny, aby zaregistrovali své 
projekty informa�ního vzd�lávání do mezinárodní databáze European Observatory on IL 
Policies and Research (EnIL European Network on Information Literacy)3 a Information 
Literacy Resources Directory (IFLA a UNESCO)4. Zájem projevilo jen n�kolik knihoven a 
zatím byla zaregistrována v ILRD jen komise IVIG a seminá� IVIG. Rozvinula se spolupráce 
s �eskou v�deckotechnickou spole�ností pro informatizaci a informa�ní technologie, �lenové 
komise vystoupili na jejich seminá�i Informa�ní spole�nost, kvalita ve�ejných služeb a kvalita 
života. Užší spolupráce s Klubem školních knihoven nepostoupila. Zahrani�ní spolupráce se 
op�t rozvíjela velmi dob�e. V roce 2007 se komise IVIG p�edstavila na n�kolika zahrani�ních 
akcích, navázala další kontakty a byla u založení European Forum for Information Literacy 
EFIL5. Slovenským koleg�m ze sekce Akademických knižníc (SAK Slovenská asociácia 
knižníc) poskytly metodiku pro pr�zkum informa�ní gramotnosti student�, podle které 
pr�zkum prob�hl v 18 akademických knihovnách. Výsledky bohužel nejsou zcela 

                                                           
1  Seznam �len� komise IVIG: http://knihovny.cvut.cz/ivig/clenove.html 
2  Pracovní týmy komise IGIG: http://knihovny.cvut.cz/ivig/tymy.html 
3  European Observatory on IL Policies and Research. European Network on Information Literacy: 
http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/gateway/gatewayhome.htm 
4  Information Literacy Resources Directory: http://www.infolitglobal.info/ 
5  European Forum for Information Literacy: http://cf.hum.uva.nl/akb/efil/ 



porovnatelné v celkových záv�rech, protože slovenští kolegové nezahrnuli do pr�zkumu 
studenty postgraduálního studia.  
 
Seminá� IVIG 2007  
Letošní 5. ro�ník seminá�e zachoval strukturu a nápl� dopolední �ásti v�etn� vystoupení 
zahrani�ního hosta a moderované diskuse, ale nová byla odpolední �ást, v�novaná aktivní 
práci ú�astník�. Sešlo se celkem 62 ú�astník�. Hlavním tématem byly kompetence 
informa�ních profesionál� a informa�ní kompetence v jiných profesích. Tím se zabýval ve 
svém p�ísp�vku pan Ralph Catts (University of Stirling), jeden z uznávaných sv�tových 
odborník� na vzd�lávání a informa�ní gramotnost. Moderovaná diskuse byla v�nována tématu 
„jak lobovat za informa�ní gramotnost“. Dále byly p�edneseny p�ísp�vky o práci komise 
IVIG. Náplní pracovního odpoledne byla práce ú�astník� ve skupinách na tématech 
k implementaci, motivaci, propagaci a u�ení informa�ní gramotnosti. Zástupci skupin pak 
prezentovali výsledky. Dostali jsme kladné ohlasy na zm�nu v koncepci seminá�e, použijeme 
tedy obdobnou organizaci i v roce 2008. 
 
Ve�ejná vystoupení a publikace 
�lenové komise vystupovali na seminá�ích a konferencích a také publikovali. Využili call for 
chapters sít� EnIL a napsali kapitolu do knihy Information Literacy as the Crossroad of 
Education and Information policies in Europe, která bude publikována na ja�e 2008. P�ehled 
vystoupení �len� komise na seminá�ích a konferencích v �R i v zahrani�í je uveden v p�íloze 
této zprávy. Publika�ní �innost �len� je uvedena na webových stránkách.  
 
Pozn.: 
Projekt P.I.V.O. (Podpora informa�ního vzd�lávání online) p�ipravený v komisi IVIG v roce 
2005 byl za�len�n do centralizovaného projektu 3 univerzit (�ZU, �VUT, Z�U) a podán do 
rozvojového programu MŠMT na rok 2008. Projekt s názvem Informa�ní vzd�lávání bez 
bariér:  webový portál pro rozvoj informa�ní gramotnosti a podporu celoživotního vzd�lávání 
byl p�ijat, bude �ešen v rámci t�chto univerzit a nabídnut k ve�ejnému využití.  
 
 
 
P�íloha:  
 
Chronologicky �azený seznam vystoupení �len� komise IVIG na konferencích a 
seminá�ích v roce 2007: 
 
Elektronické služby v znalostnej spolo�nosti, Zvolen, 12. 9. 2007.  
P�ísp�vek: Pilotní pr�zkum informa�ní gramotnosti vysokoškolských student� v �eské  
  republice. Ludmila Tichá 
 
EAHIL workshop, Krakow, 12th - 15 th September 2007 
P�ísp�vek: Information literacy: know-how in the area of effective information services 

for medical librarians and their customers in the Czech Republic.  
Eva Lesenková 

 
Seminá� IVIG 2007, Praha, 20.9.2007. 
P�ísp�vky: Koncepce informa�ního vzd�lávání na vysokých školách. Hana Landová 
  Komise IVIG v roce 2007. Ludmila Tichá 
 



Lifelong Learning in the City-Region, Pécs, 23. - 25. 9. 2007.  
P�ísp�vek: Implications for Higher Education Institutions in the Czech Republic.  

Ludmila Tichá 
 
Regional meeting on Information Literacy and Lifelong Learning, Madrid, 8 - 9 October 
2007. 
P�ísp�vek: Information Literacy in the Czech Republic. Ludmila Tichá 
 
Biblioteca academica, Ostrava, 30.-31. �íjna 2007 
P�ísp�vek: �innost komise IVIG v roce 2007. Ludmila Tichá 
 
Informa�ní spole�nost, kvalita ve�ejných služeb a kvalita života, �SVTS, Praha, 
21.11.2007.  
P�ísp�vky: Výsledky aktuálních rešerší k problematice informa�ní spole�nosti.  

Petra Šedinová  
Knihovny jako sou�ást vzd�lávacího systému na podporu informa�ní 
gramotnosti ob�an�. Ludmila Tichá 

 
Informa�ná výchova použivatelov, Slovenská národná knižnica, Martin, 4-5.12.2007. 
P�ísp�vek: Informa�ní vzd�lávání na �eských VŠ: situace, vybrané projekty.  

Petra Šedinová 
 
 
Pozn. Cestovní zprávy z akcí hrazených (z�ásti) AKVŠ jsou umíst�né na stránkách AKVŠ. 
 
 
 


