
Plán činnosti komise IVIG na rok 2011 
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Změna vedení komise IVIG 
 
Propagační aktivity  
o Aktualizace a údržba webových stránek komise http://www.ivig.cz 
o Propagace aktivit vysokoškolských knihoven v informačním vzdělávání 
 
Teoretická a publikační činnost 
o Standardy a měřítka informační gramotnosti – revize a přepracování standardů informačně 

gramotného vysokoškolského studenta a jejich předložení výkonnému výboru AKVŠ 
o Revize dokumentu Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České 

republice a návrh na úpravy a doplnění 
o Mediální gramotnost - příprava článku členů týmu pro Media Literacy k publikování 
 
Průzkum informačního vzdělávání  
o Diskuse k úpravám dotazníku pro další průzkumy informačního vzdělávání na vysokých 

školách v ČR 
o Příprava nového dotazníku se zachováním kontinuity minulých průzkumů, s možnostmi 

snazší analýzy a získání průkaznějších výsledků 
o Výběr vhodnějšího elektronického prostředí pro přípravu a zpracování dotazníku 
 
Spolupráce 
o Navázání spolupráce s Centrem pro školní knihovny. http://www.npkk.cz/csk/. Úkol trvá.  
o Pokračování ve spolupráci se zahraničními profesními skupinami zabývajícími se 

informační gramotností, účast na mezinárodních konferencích k tématům komise.  
o Sdílení dobré praxe mezi členy komise – zkušenosti z výuky, hospitace při výuce atd. 
 
Pracovní semináře pro zájemce o informační vzdělávání 
o Práce s nástroji pro tvorbu multimediálních výukových materiálů, 26. ledna 2011, ČZU  
o Sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky a práce s citačními manažery, jaro 2011, 

Univerzita Pardubice 
 
Seminář IVIG 2011  
o Plánován na čtvrtek 22. září v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích. 
o Zahraničním hostem bude někdo ze zahraničních expertů na informační gramotnost a 

bude obnovena moderovaná diskuse. 
o Hlavní téma: Výukové metody pro informační vzdělávání.  
 
Zahraniční cesty 
Účast člena komise na zahraniční konferenci LILAC 2011, April 18th - 20th, British Library, 
London http://lilacconference.com/WP/. Témata: New to teaching, Creativity in IL, 
Supporting excellence in the research community, IL in society: making a diference, IL in the 
future, Evidence based IL.  
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