
 
 
Zápis ze schůzky stálého týmu komise IVIG    24.4.2008 
 
 
Přítomni: L. Bělohoubková (host), Z. Civínová, M. Dombrovská, P. Šedinová, L. Tichá 
Omluveni: H. Landová 
 
 
Program: 1) Workshop na Inforu  

2) Koncepce informačního vzdělávání na VŠ v ČR 
3) Web komise IVIG 
4) Seminář IVIG 2008 

 
 
1) Na workshop na Inforu Měnící se požadavky na výuku a vědomosti pro odborné vzdělávání 
zajistí členové IVIG účast učitelů a přípravu a vedení diskuse. Několik učitelů už je přihlášeno, 
další projevili zájem a přihlásí se v nejbližších dnech.  
Dále byly probrány návrhy na hosty a otázky pro diskusi, kterou povede M. Dombrovská.  
Úkoly: 
všichni členové IVIG pozvou na workshop někoho z učitelů své univerzity:  ihned 
M. Dombrovská připraví formulaci otázek a osloví hosty diskuse:  do 10.5.2008 
 
2) Byly probrány návrhy na propagaci Koncepce a možnosti získání zpětné vazby a aktualizace. 
Byl schválen návrh připravit pro přihlašování na seminář IVIG současně dotazník k názorům na 
Koncepci. Bude předložen členům komise IVIG na schůzce v červnu, kde se vypracují detaily a 
připraví se otázky. 
Úkoly: 
L. Tichá zveřejní přístup na Koncepci v konferencích VYSKA a KNIHOVNA:  ihned 
 
3) Stálý tým vyslovuje poděkování Iloně Trtíkové a Jakubovi Štogrovi za vytvoření nové webové 
stránky komise. K doplnění anglické verze chybí přeložit 3 dokumenty o projektech a 
průzkumech komise. Na překladu Koncepce se pracuje. Anglická verze by měla být dokončena 
před seminářem IVIG. Podrobnosti se proberou na schůzce v červnu. 
 
4) Bylo dohodnuto téma letošního semináře IVIG , účast zahraničního hosta, navrženi hosté do 
diskuse (jména budou dohodnuta na schůzce v červnu). Dále se probíraly možnosti náplně 
pracovního odpoledne.  
Úkoly: 
L. Tichá osloví zahraničního hosta a dojedná jeho vystoupení na semináři: do 31. května  
P. Šedinová připraví návrh na náplň pracovního odpoledne:   do 31. května 
L. Tichá, P. Šedinová, M. Dombrovská a L. Bělohoubková zjistí předběžně zájem 
vytipovaných hostů do diskuse na IVIGu:      do 31. května 
 
 
 
Zapsala: L. Tichá 
24.4.2008 


