
        
 
 
 
Zápis ze schůzky komise IVIG      18.6.2009 
 
 
Přítomni: L. Bělohoubková, Olga Biernátová, Z, Civínová, E. Dohnálková, M. Dombrovská, 
B. Jankovská, E. Lesenková, L. Němečková, E.Svobodová, Z. Streichsbierová, V. Stůj, L. 
Tichá, I. Trtíková, J. Zikuška, M. Zizienová.  
 
 
Program:  
 

1. Seminář IVIG 2009 – program a organizace 
2. Výsledky pracovního týmu pro definice a standardy 
3. Výsledky pracovního týmu pro mediální gramotnost 
4. zpráva z konference LILAC 2009 
5. Pracovní seminář Infogram – cesta správným směrem – zhodnocení 
6. Pracovní seminář Nebojme se e-learningu – příprava a organizace 
7. Úkoly z minulé schůzky 
8. Různé – text do Newsletter – Information Literacy Section, IFLA  

 
 
Výsledky jednání: 
 
Na úvod přivítala L. Tichá novou členku komise IVIG - Bc. Olgu Biernátovou z UTB ve 
Zlíně, která se představila.  
 
1) Program semináře IVIG 2009 je připraven a po doplnění názvů příspěvků může být 
zveřejněn. Přednáška zahraničního hosta bude v angličtině a bude překládána. Nebude 
moderovaná diskuse. Členové pracovního týmu pro seminář IVIG se sejdou začátkem září na 
VŠE. 
Úkoly: B. Jankovská a J. Zikuška pošlou názvy svých příspěvků do 26.6. 
 L. Tichá požádá o název příspěvku J. Kratochvíla   do 26.6. 
 L. Tichá zajistí překladatelku     do 30.6. 

Všichni, kdo mají notebooky, přinesou je na seminář – použijí se při pracovním 
odpoledni..  

 
2) E. Dohnálková informovala o přípravě na doplnění a změny standardů informačně 
gramotného vysokoškolského studenta. Pracovní tým pro definice a standardy navrhuje vzít 
jako základ definici IG vytvořenou ACRL.  
Úkol pro pracovní tým:  připravit návrh na změny standardů do schůzky v říjnu.  
 
3) V. Stůj informoval o práci týmu pro mediální gramotnost. Tým by měl vycházet ze 
začlenění mediální gramotnosti do kompetencí pro 21. století. Členové týmu zjistí které 
předměty a kurzy mediální gramotnosti se u nás vyučují. V úvahu bude piřpadat příprava 
článku o obsahu a významu mediální gramotnosti. 



 
4) L. Bělohoubková informovala o průběhu a obsahu konference LILAC, které se zúčastnila 
na jaře. Cestovní zpráva je na webu AKVŠ (http://www.akvs.cz/vybor/cesty.html). Prezentace 
o konferenci je umístěná na webu komise: Dokumenty – Publikované články – Konference, 
mezinárodní setkání ( http://knihovny.cvut.cz/ivig/LILAC09bila.ppt ).  
 
5) Pracovní seminář Infogram – cesta správným směrem? proběhl 18.6. na VŠE. Z diskusí 
vyplynulo hodně připomínek k obsahu i struktuře. V rámci Google Groups byla založena 
diskusní skupina Infogram. Padl návrh na zorganizování dalšího hodnotícího semináře tak, 
aby byly již do portálu zapracovány některé z připomínek (cca za půl roku). Zpráva (zápis) ze 
semináře bude publikována v červencových číslech elektronických časopisů Inflow 
(www.inflow.cz) a Ikaros (www.ikaros.cz). 
 
6) Pracovní seminář Nebojme se e-learningu je připraven, bude se konat na podzim v Brně, 
zbývá dohodnout termín.  
 
7) Zbývající úkoly: 
L. Tichá přeloží program semináře IVIG 2009 do angličtiny  
H. Landová přeloží do angličtiny přehled Informační vzdělávání v knihovnách vysokých škol  
 v ČR a doplní ho o otázky a výsledky dotazníkového šetření z roku 2008 
Všichni připraví 3 zahraniční publikace nebo články, které by doporučili zájemcům o IG a IV 
Termín:  do příští říjnové schůzky komise IVIG 
 
8) Text o seminářích IVIG pro Newsletter – Information Literacy Section, IFLA připravila E. 
Dohnálková. Bude zveřejněn v č. 2/2009 (http://www.ifla.org/en/node/893). 
 
 
 

Termín příští schůzky členů IVIG je předběžně stanoven na říjen 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Tichá 
24.6.2009 
 
 
 


