
 
 
Zápis ze sch�zky komise IVIG      5.6.2007 
 
P�ítomni: L. B�lohoubková, Z. Civínová, M. Davidová, E. Dohnálková, M. Dombrovská, B. 
Jankovská, J. H. Landová, E. Lesenková, V. St�j, P. Šedinová, L. Tichá, I. Trtíková 
Omluveni: Nejezchlebová, M. Špála, J. Štogr, 
Host: Petr O�ko (SPRIG) 
 
Program:  

1) výsledky pracovního týmu Web 
2) výsledky pracovního týmu Spolupráce 
3) informace o zahrani�ních kontaktech a možné spolupráci 
4) výsledky pracovního týmu Koncepce 
5) stav p�ípravy seminá�e IVIG a plán dalších prací 

 
Výsledky jednání: 
 
1) Nová webová stránka 

Vedoucí týmu, Ilona Trtíková, shrnula postup prací na rekonstrukci webové stránky 
komise, další �lenové týmu uvedli stav práce na svých úkolech. Struktura nové stránky byla 
p�ijata, na grafice se pracuje, dokumenty komise, popis projekt�, publikace �len� a zajímavé 
odkazy jsou p�ed dokon�ením. Byl schválen návrh na dopln�ní standard� informa�n� 
gramotného VŠ studenta. Z návrh� na nové logo byly vybrány 3 a ty budou p�edloženy VV 
AKVŠ ke schválení. Pak se bude ješt� rozhodovat o variantách vybraného loga.  
Úkoly:  L. Tichá p�edloží VV AKVŠ návrhy nového loga a návrh na dopln�ní standard� 
 L. Tichá pošle k p�ipomínkování texty ur�ené na nový Web  
 E. Dohnálková upraví text k dotazníkovému šet�ení o informa�ním vzd�lávání  
 L. B�lohoubková upraví text k pr�zkumu informa�ní gramotnosti VŠ student�  

M. Dombrovská doplní hypotézy a záv�ry do textu o pr�zkumu IG a upraví text 
k definici informa�ní gramotnosti 

Termíny: do konce �ervna 2007 
 
2) Spolupráce 

Vedoucí týmu, Petra Šedinová, shrnula výsledky pr�zkumu, který bude sloužit jako 
podklad pro návrh koncepce informa�ního vzd�lávání na vysokých školách. Zjiš�ovaly se 
podmínky v zahrani�í. Podpora na státní úrovni je uvád�na ve všech zemích západní i 
východní Evropy, v USA, Kanad� i Austrálii v podob� státní informa�ní politiky nebo jako 
programy a strategie. Nejv�tší aktivita je zejména na univerzitách, i když na r�zné úrovni. 
Iniciátory jsou knihovníci, ale v rámci univerzit vznikají také speciální pracovišt� zam��ená 
na metodiku výuky a využití ICT ve výuce. Ta jsou platformou pro spolupráci a p�ípravu 
spole�ných projekt� pedagog� a knihovník�.  

Další informace se týkala vyhledání kontakt� na spolky a sdružení v�nující se 
informa�ní gramotnosti. Spolky fungují v�tšinou na lokální úrovni, od specializovaných 
pracovních tým� až po týmy s obecn�jším zam��ením. Není jich mnoho a jen n�kolik 
s mezinárodním zam��ením ( p�.EnIL, IAIL, pracovní skupina p�i IFLA, sekce v UNESCO, 
ANZIIL, Nordinfolit, NFIL, RRA PD).  

Možnost ukládat informace o aktivitách na podporu informa�ní gramotnosti a 
informa�ního vzd�lávání v �R do mezinárodních databází a registr� by se m�la propagovat, 
kontaktovat aktivní knihovny a univerzity a nasm�rovat je na p�íslušné databáze založené 



obvykle na redak�ních systémech (p�. EnIL European Observatory on Information Literacy 
Policie and Research, IFLA/UNESCO Information Literacy Resources Directory, CoIL-LL 
databáze Clearinghouse on Information Literacy and Lifelong Learning). P. Šedinová 
informovala, že se na výzvu do konference VYSKA, ozvala pouze jedna VŠ knihovna (VUT).  
Úkoly: P. Šedinová pošle znovu knihovnám a nabídne pomoc p�i ukládání záznam� do 

databází  
L. Tichá pošle adresu na CoIL-LL 

Termíny: ihned 
 
Ad 3) Zahrani�ní kontakty 

L. Tichá informovala o seminá�i SAK v Žilin�, jehož se zú�astnila v kv�tnu. Byl tam 
referát o pr�b�hu pr�zkumu informa�ní gramotnosti student� na Slovensku, jehož organizaci, 
metodiku a dotazník p�evzala pracovní skupina pro informa�ní gramotnost SAK od komise 
IVIG. Pr�zkumu se zú�astnilo 18 vysokých škol (z 21). Pr�zkum prob�hl na ja�e a v �ervnu 
se budou zpracovávat výsledky. Ty budou prezentovány v zá�í na seminá�i ve Zvolenu. 
�lenové IVIG souhlasili s návrhem, aby zástupci slovenské pracovní skupiny vystoupili na 
letošním IVIGu a p�ednesli své zkušenosti a výsledky pr�zkumu. 
Úkoly: L. Tichá zajistí pozvání slovenských koleg� na IVIG 
Termín: ihned 
 

L. Tichá dále informovala o mezinárodní konferenci Lifelong Learning in the City 
Region, která bude v zá�í v Ma�arsku na univerzit� v Pécsi. Ralf Catts (Stirling University), 
Zdravka Pejova (Slovinsko), a L. Tichá uspo�ádají v rámci konference workshop na téma 
Cross border partnerships and collaboration.  
 

L. Tichá p�edložila výzvu call for chapters z EnILu k napsání kapitoly do knihy 
Information Literacy as the Crossroad of Education and Information Policies in Europe. 
�lenové komise vyjád�ili zájem, abstrakt je t�eba odeslat do 15.7., celý text do 15.11.  
Úkoly: H. Landová, M. Dombrovská, L. Tichá, P. Šedinová navrhnou abstrakt a p�ipraví 

kapitolu za skupinu IVIG. 
Termín: do konce �ervna abstrakt, do konce �íjna text 
 

L. Tichá seznámila komisi s programem �SVTS, která organizuj v letošním roce 
kurzy a seminá�e na téma Za�le�ování ob�an� do Informa�ní spole�nosti (e-Inclusion 2008). 
Je možné za�adit n�jaké p�ednášky a vystoupení �len� komise. Petr O�ko projevil zájem 
vystoupit s p�ednáškou, která by se týkala e-businessu a evropské iniciativy. 
Úkoly: Petra Šedinová bude navržena jako konzultant za skupinu IVIG a dohodne 

s organizátory témata k vystoupení na seminá�ích. 
Termín: ihned 
 

L. Tichá informovala o Centru pro školní knihovny a o konferenci Postavení a funkce 
školní knihovny v dnešní škole (po�ádané ÚIV, NPKK, pod záštitou MŠMT), které se 
zú�astnili �editelé škol i knihovníci.  
 
4) Koncepce 

M. Dombrovská p�edložila návrh osnovy Koncepce informa�ního vzd�lávání na VŠ 
v �R, která obsahuje základní body: význam a role informa�ního vzd�lávání, východiska, 
opat�ení, financování, evaluace, ak�ní plán. Navrhla, aby koncepce byla co nejstru�n�jší a 
p�ehledná, p�ípadn� dopln�ná p�ílohami. Bylo dohodnuto, že vedoucí týmu H. Landová 
soust�edí materiály, které už k n�kterým bod�m máme a p�ipraví další úkoly.  
Úkoly: M. Dombrovská rozpracuje osnovu do konce p�íštího týdne 
 H. Landová shromáždí a ut�ídí hotové texty ke koncepci 



 L. Tichá svolá v �ervnu sch�zku v užším složení (Landová, Dombrovská, Tichá) 
 
5) seminá� IVIG 2007 

�lenové komise byli seznámeni s p�edb�žným programem seminá�e a bylo dohodnuto 
vytvo�ení stránky pro seminá� IVIG 2007 s elektronickou p�ihláškou. Byli oznámeni hosté do 
moderované diskuse a dohodnuto, že moderovat a také komentovat výsledky diskuse bude 
op�t Petr O�ko. Novinkou na IVIGu bude pracovní odpoledne, které bude �ídit Petra 
Šedinová. Dále byla diskutována možnost sehnat sponzory na dárky pro studenty, kte�í 
p�ipraví pro IVIG �ást programu. Další sch�zka týmu pro zajišt�ní seminá�e se uskute�ní 
v p�lce �ervence. 
Úkoly: L. Tichá pošle do konference VYCHOVA p�edb�žný program seminá�e, zajistí 

p�ekladatelku a sezve sch�zku na polovinu �ervence 
I. Trtíková vytvo�í na Webu stránku seminá�e IVIG 2007 s elektronickou p�ihláškou 
(jméno, instituce, profese, e-mail) 
M. Dombrovská vyzve studenty ÚISK k ú�asti na programu seminá�e 
L. B�lohoubková zjistí možné sponzory 

Úkol pro všechny: poslat návrhy problém� pro pracovní odpoledne P. Šedinové 
Termín: do konce �ervna 
 
 
Zapsala: Z. Civínová, L. Tichá 
7.6.2007 


