
        
 
 
 
Zápis ze schůzky komise IVIG     10.2.2009 
 
 
Přítomni:  L. Bělohoubková, Z. Civínová, E. Dohnálková, J. Hájek, B. Jankovská, H. Landová, 
E. Lesenková, Z. Streichsbierová, P. Šedinová, J. Štogr, L. Tichá, I. Trtíková, J. Zikuška 
Omluveni: M. Dombrovská, J. Nejezchlebová, L. Němečková, V. Stůj, E. Svobodová, M. Špála, 
M. Zizienová 
 
 
Program:  
 
1.  informace z výkonného výboru AKVŠ  
2.  plán činnosti a finanční plán na rok 2009 
3.  zahraniční cesty 
4.  webová stránka komise 
5.  téma semináře IVIG 2009 
6.  diskuse k tématu „definice a standardy“ 
7.  program a organizace pracovních seminářů 
8.  pracovní tým Media Literacy 
9.  doporučující bibliografie pro informační gramotnost 
 
 
Výsledky jednání: 
 
1) L. Tichá informovala členy komise o změnách v oznamování akcí konaných pod záštitou 
AKVŠ. Informace a přihlašovací formulář budou vždy zveřejňovány na stránkách Asociace.  
 
2) Členové probrali plán činnosti na rok 2009 a přijali informaci o úpravě finančního plánu. 
 
3) Z konferencí vztahujících se k tématu informační gramotnost byla vybrána konference LILAC 
2009 http://www.lilacconference.com/dw/2009/call%20for%20papers.htm. Zúčastní se Lenka 
Bělohoubková. 
Úkoly: L. B ělohoubková, L. Tichá připraví návrh na zahraniční cestu a dohodnou financování. 
Termín: ihned. 
 
4) Připraví se aktualizace odkazů na webové stránce komise. Do anglické verze bude ještě 
přeložen dokument Informační vzdělávání v knihovnách vysokých škol v ČR.  
Úkoly:  I. Trtíková  zjistí nefunkční odkazy a pošle do konference VYCHOVA. Dohledání a 

aktualizaci odkazů zajistí L. Bělohoubková a L. Tichá. Termín:  do konce února. 
 H. Landová přeloží dokument a doplní výsledky průzkumu z roku 2008.  
 Termín:  do konce března. 
 



5) Téma semináře IVIG 2009 bude e-learning. Bude se konat 24.9.2009 v Jinonicích. Bude 
pozván zahraniční host a nebude se konat moderovaná diskuse. Zatím přislíbili příspěvky P. 
Šedinová, J. Zikuška a B. Jankovská.  
Úkoly: L. Tichá zaregistruje seminář do knihovnických akcí. Termín: do konce února. 
 B. Jankovská zjistí možnost pozvání hosta z Polska. Termín: do konce března. 
 
6) Byl založen pracovní tým pro definice a standardy ve složení: H. Landová, E. Dohnálková, P. 
Šedinová, M. Dombrovská. Povede ho E. Dohnálková.  
Úkoly: Tým připraví porovnání a zahraničních definic a porovná standardy informační 
gramotnosti vysokoškolského studenta komise IVIG se zahraničními standardy.  
Termín:  do konce května.  
 
7) Byla dohodnuta témata, předběžný termín a místo pro pracovní semináře:  
- Infogram - cesta správným směrem? Posouzení portálu Infogram http://www.infogram.cz a 

návrhy na změny z pohledu uživatelů portálu. Červen 2009. Místo konání – ČZU. 
- Nebojme se e-learningu. Praktické cvičení v tvorbě e-learningu v návaznosti na seminář IVIG 

2009. Říjen 2009. Místo konání VUT.  
Úkoly:  H. Landová, L. Bělohoubková připraví projekt semináře Infogram – cesta správným 

směrem? Termín:  do konce března  
J. Zikuška připraví projekt semináře Nebojme se e-learningu. Termín:  do konce 
března 

 
8) Pracovní tým Media Literacy má členy J. Štogr, V. Stůj, M. Špála, A. Marková. Tým vede J. 
Štogr. Předpokládá se spolupráce s týmem pro definice a standardy.  
Úkoly:  tým připraví přehled náhledů na media literacy, zhodnotí je, popíše vztah k informační 
gramotnosti a připraví publikaci článku. Termín:  do konce května. 
 
9) Doporučující bibliografie literatury k tématu „informační gramotnost“ bude zahrnovat české i 
zahraniční, tištěné i elektronicky dostupné publikace.  
Úkoly:  L. Tichá připraví přehled české literatury, všichni členové komise pošlou svá 
doporučení zahraniční literatury. Termín: do konce března. 
 
 
Všichni, kdo publikovali v roce 2008 něco k informační gramotnosti, pošlou záznamy I. 
Trtíkové, aby je mohla doplnit do odkazu Publikace členů. 
 
 

Termín příští schůzky členů IVIG je p ředběžně stanoven na červen 2009. 
 
 
 
Zapsala: L. Tichá 
11.2.2009 
 
 


