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V roce 2008 se do komise přihlásili další zájemci, ke konci roku 2008 má tedy 21 členů z 10 
univerzit a 2 institucí. Mezi členy komise patří i 3 studenti ÚISK FF UK. Byly uspořádány 3 
schůzky celé komise, 1 schůzka stálého pracovního týmu a 3 pracovní schůzky. Zápisy ze 
schůzek jsou zveřejněny na webové stránce komise. 
 
Členové komise se v roce 2008 zaměřili na propagační aktivity, teoretickou a publikační 
činnost, spolupráci a vzdělávací činnost.  
• Dokončili webové stránky a založili jejich anglickou verzi1.  
• Dokončili Koncepci informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice2, 

která byla schválena jako doporučujícíc dokument AKVŠ. Propagovali ji v elektronických 
konferencích a představili na konferenci Biblioteca Academica 20083.  

• Napsali kapitolu Information literacy programmes in higher education in the Czech 
Republic: the path of theory and practice, která vyjde v knize Information literacy as the 
crossroad of education and information policies in Europe. Vydává EnIL4.  

• Pokračovali ve spolupráci se zahraničím při přípravě workshopu Changing Requirements 
For Teaching And Learning For Professional Education5, konaného v rámci mezinárodní 
konference INFORUM 2008 a vedeného dr. Ralphem Cattsem.  

• Účast Hany Landové na světovém kongresu World Library and Information Congress, 
74th IFLA General Conference and Council6 v Québec City v Kanadě umožnila 
prezentovat práci komise IVIG a stav informačního vzdělávání na českých univerzitách7. 

• Provedli průzkum stavu informačního vzdělávání na VŠ v ČR a výsledky prezentovali na 
semináři IVIG 20088. 

• Uspořádali 6. ročník semináře IVIG 20089, který se soustředil především na téma 
Plagiátorství a jak mu předcházet. Seminář vytvořil prostor k diskusi s pedagogy a 
umožnil aktivní zapojení všech účastníků v pracovním odpoledni. Počet účastníků byl 67.  

• Tři členky komise se zúčastnily TTT workshopů UNESCO10 pro lektory informační 
gramotnosti. Jejich zkušenosti uplatní komise IVIG při plánování vzdělávacích akcí.  
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1 http://knihovny.cvut.cz/ivig/e-index.html 
2 http://knihovny.cvut.cz/ivig/koncepce.pdf 
3 http://www.ba-cpvsk08.zcu.cz/prezentace/BA-Ticha.ppt#258,3,Koncepce informačního vzdělávání 
4 http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/index.html 
5 http://www.inforum.cz/archiv/inforum2008/en/workshop/ 
6 http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm 
7 http://www.slideshare.net/sheilawebber/where-do-we-stand-information-literacy-european-report 
8 http://knihovny.cvut.cz/ivig/prezentace/belohoubkova_08.ppt 
9 http://knihovny.cvut.cz/ivig/ivig2008.html 
10 http://www.albertkb.nl/pageID_5366125.html 


