
 
 
Zápis ze sch�zky komise IVIG      23.2.2007 
 
P�ítomni: L. B�lohoubková, Z. Civínová, E. Dohnálková, M. Dombrovská, B. Jankovská, J. 
Nejezchlebová, H. Landová, V. St�j, P. Šedinová, J. Štogr, L. Tichá, I. Trtíková 
 
Omluveni: M. Davidová, E. Lesenková, M. Špála 
 
Program:  �innost komise IVIG v roce 2007 

�lenství v komisi IVIG 
Postup prací komise IVIG v roce 2007 
Utvo�ení pracovních tým� a up�esn�ní jejich úkol� 

  Postup prací jednotlivých tým� a termíny k úkol�m 
 
1) Po výzv� všem �len�m komise IVIG do konference VYCHOVA v lednu 2007, aby 
potvrdili svou aktivní práci v komisi, byla vytvo�ena nová skupina 15 lidí. Seznam ú�astník� 
elektronické konference VYCHOVA bude v tomto smyslu upraven. Dále byl navržen seznam 
pozorovatel�. Po diskusi bylo rozhodnuto, že skupina pozorovatel� nebude za�azena do 
konference VYCHOVA, ale bude dostávat zápisy ze sch�zek a k posouzení také p�ipravované 
materiály.  
Úkol: zm�nu ú�astník� konference VYCHOVA a kontakt se skupinou pozorovatel�  
zajistí L. Tichá do 2.b�ezna 2007. 
 
 
2) L. Tichá p�ednesla návrh vytvo�ení pracovních tým� na úkoly roku 2007, up�esnila práce 
na t�chto úkolech a vyzvala p�ítomné k vyjád�ení, ve kterých týmech by cht�li pracovat. 
�lenové komise se dohodli takto: 
 
 
Stálý pracovní tým 
Ved.: L. Tichá 
�lenové: M. Dombrovská, H. Landová, P. Šedinová 
Díl�í úkoly: Z. Civínová 
-------------------------- 
Tým má za úkol p�ipravovat plány �innosti, finan�ní plány, zprávy o �innosti, organizovat 
spole�né sch�zky, p�ipravovat materiály. Finan�ní plán komise je již hotov (navrženo 22 tis. 
na seminá� IVIG, 20 tis. na zahrani�ní cesty �len� komise). 
Úkol: vystavit plán �innosti na rok 2007 a zprávu o �innosti za rok 2006 a zm�nit seznam 
�len� komise na webových stránkách. Zajistí: I. Trtíková, L. Tichá do 2. b�ezna 2007. 
 
 
Pracovní tým Web 
Ved.: I. Trtíková 
�lenové: L. Tichá, H. Landová, J. Štogr, B. Jankovská, V. St�j 
------------------------ 
Tým by m�l rekonstruovat a doplnit stránky komise a zajistit jejich p�eklad do angli�tiny.  



Úkol: prohlédnout webové stránky komise, posoudit, co je t�eba nechat, co vy�adit a co p�idat 
Zajistí všichni �lenové komise do 2. b�ezna 2007. 
 
 
Pracovní tým Koncepce  
Ved.: H. Landová 
�lenové: L. Tichá, M. Dombrovská, V. St�j, L. B�lohoubková, E. Dohnálková 
Díl�í úkoly: J. Štogr, Z. Civínová, P. Šedinová, B. Jankovská 
------------------------------ 
Úkolem týmu bude shromáždit dosavadní a p�ipravované koncepce informa�ního vzd�lávání 
v �R i zahrani�í, vypracovat analýzu a p�ipravit návrh struktury a obsahu. Koncepce by m�la 
být obecn� formulovaná, vycházela by z analýzy a trend� v informa�ním vzd�lávání. Každá 
VŠ knihovna by si pak mohla zpracovat „svou“ koncepci s ohledem na pot�eby a zájmy své 
školy. Koncepce by mohla být hotova  a p�ednesena na IVIGu. Tým Koncepce bude úzce 
spolupracovat s týmem Spolupráce, který zjistí možnost spolupracovat na podobném 
dokumentu s n�kterou ze zahrani�ních asociací nebo  
 
Úkoly: 1) zjistit, které VŠ pracují na dlouhodobé koncepci a vyhledat zahrani�ní koncepce 

termín: do 31.3.2007 
 kontaktovat p. Sylvii Chevillotte (Francie) – zajistí L. Tichá  

vyhledat na Webu odkazy na spolky a koncepce v N�mecku – zajistí P. Šedinová 
kontaktovat p. Sheilu Weber (Anglie) – zajistí P. Šedinová  
vyhledat odkazy na spolky a koncepce v Polsku – zajistí V. St�j  
kontaktovat p. Zdravku Pejovu (Slovinsko) - zajistí M. Dombrovská  
2) p�ipravit návrh osnovy koncepce – zajistí M. Dombrovská  

Termín sch�zky pracovní týmu: do konce dubna 2007 
 
 
Pracovní tým Spolupráce 
Ved.: P. Šedinová (zahrani�í) + J. Nejezchlebová (�R) 
�lenové: L. Tichá, Z. Civínová 
Díl�í úkoly: V.St�j 
-------------------------------- 
Tým se pokusí o registraci projekt� týkajících se informa�ní gramotnosti a informa�ního 
vzd�lávání na univerzitách v �R do projektu sít� EnIL. Je t�eba dotázat se do konference 
VYSKA, mají-li univerzity projekty, které by se mohly v EnILu registrovat a dohodnout 
registraci s vedením EnIL. Dále se bude snažit navázat spolupráci se slovenskou pracovní 
komisí pro informa�ní gramotnost v rámci SAK (Slovenská asociácia knižníc) a se 
základními a st�edními školami v �R. 
 
Úkoly: 1) získat všechny informace o EnIL a dohodnout možnost registrovat projekty našich 

univerzit - zajistí L.Tichá a P Šedinová do 31.3.2007 
  2) p�ipravit dotazníkovou akci a shromáždit projekty – zajistí P.Šedinová b�hem 

dubna 2007 
  3) zaregistrovat projekty do European Observatory on IL Policies and Research – 

zajistí L. Tichá, P. Šedinová do konce kv�tna 2007 
  4) zjistit kontakty a možnosti spolupráce se základními a st�edními školami, p�íp. 

s Klubem školních knihoven – zajistí J. Nejezchlebová pr�b�žn� 
  5) dotázat se pracovní skupiny m koleg�m, že neposlali výsledky - zajistí L. Tichá do 

konce b�ezna 2007  



 
 
Pracovní tým Seminá� IVIG  
Ved.: M. Dombrovská 
�lenové: L. Tichá, P. Šedinová, J. Nejezchlebová, E. Dohnálková 
Díl�í úkoly: Z. Civínová, J. Štogr, L. B�lohoubková 
-------------------------------------- 
Seminá� je plánován na �tvrtek 20. zá�í v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích.. Hlavní téma: 
Kompetence informa�ních profesionál� a informa�ní kompetence v jiných profesích. Seminá� 
IVIG zm�ní formát. V dopolední �ásti vystoupí hlavní host a prob�hne moderovaná diskuse, 
odpoledne bude v�nováno pracovním aktivitám. Je t�eba zvážit další p�ísp�vky (po�et, délka), 
navrhnout, vybrat a kontaktovat hosty. Jako zahrani�ní host byl navržen Ralf Catts (Skotsko). 
Prob�hla diskuse o tom, zda získat n�jaké sponzory a bylo upozorn�no na nová pravidla 
AKVŠ pro ú�ast a vystoupení sponzor�. 
 
Úkoly: 1) pozvat p. Ralpha Cattse – zajistí M. Dombrovská do 15. b�ezna 2007. 
 2) posílat návrhy na hosty – zajistí všichni do 15. dubna 2007 

3) posílat návrhy na firmy, které bychom mohli oslovit jako sponzory – zajistí 
všichni do 15. dubna 2007 
4) posílat návrhy host� a otázek do moderované diskuse – zajistí všichni do 15. 
dubna 2007 

Termín sch�zky pracovní týmu: do konce dubna 2007 
 
 

Termín další sch�zky komise: konec kv�tna 
 
 
 
Zapsala: Z. Civínová, L. Tichá 
26.2.2007 
 
 


