Plán činnosti pro rok 2009
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2008,
rozpočet a plán činnosti na rok 2009, návrh změn Stanov AKVŠ, návrh změn Statutu
Fondu zahraničních cest
Termín: leden – únor
Odpovídá: předsednictvo VV
2. Fond podpory zahraničních cest – výběrové řízení
Termín: duben, září
Odpovídá: Tkačíková, Machytková
3. Statistické zjišťování údajů o VŠ knihovnách – návrh změn pro výkaz V21-01
Termín: leden – červen
Odpovídá: Tkačíková, Brožek
4. Příprava a uskutečnění výroční akce Bibliotheca Academica – CPVŠK 2009
Termín: březen – listopad
Odpovídá: Prochásková, Trnčáková
5. Plánované odborné semináře a pracovní setkání
• Statistiky VŠ knihoven
Odpovídá: Tkačíkova, Brožek
• Správa vzdáleného přístupu k elektronickým informačním zdrojům: Shibboleth a
Česká federace identit
Odpovídá: Katolická
• DSpace.cz – 2. ročník
Odpovídá: Tkačíková
• Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich rizika
• Odpovídá: Horová
• Měření výkonnosti knihoven
Odpovídá: Dohnálková
• Semináře organizované komisemi IVIG a e-VŠKP
Odpovídají: předsedové komisí IVIG a e-VŠKP
Termíny: průběžně
6. Činnost odborných komisí (příloha 1)
Termín: průběžně
Odpovídá: předsedové komisí, Prochásková
7. Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s LIBER a EBLIDA
Termín: průběžně
Odpovídá: Tkačíková
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Zahraniční cesty
• 9th International Bielefeld Conference 2009 (Bielefeld, 3.–5. 2. 2009)
• LILAC 2009 (Cardiff, 30. 3.–1. 4. 2009)
• EBLIDA annual Council Meeting, (Vídeň, 7.– 8. 5. 2009)
• Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference –
QQML2009 (Chania, 26.–29. 5. 2009)
• ETD 2009 (Pittsburgh, 10.–13. 6. 2009)
• 38th LIBER Annual General Conference (Toulouse, 30.6.– 3. 7. 2009)
• 75th IFLA General Conference and Council (Milán, 23.–27. 8. 2009) a prekonference
Libraries Plus: Adding Value in the Cultural Community (Florencie, 17.–20. 8. 2009)
Odpovídá: Tkačíková, účastníci cest
8. Spolupráce s Radou vysokých škol
Termín: průběžně
Odpovídá: Prochásková, Machytková
9. Zhodnocení činnosti roku 2009, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu
činnosti a návrh rozpočtu na rok 2010.
Termín: prosinec 2009 – leden 2010
Odpovídá: předsednictvo VV
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Příloha 1
Plány činnosti odborných komisí
Komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG)
Propagační aktivity
• Aktualizace a údržba webových stránek komise http://knihovny.cvut.cz/ivig/.
• Propagace aktivit vysokoškolských knihoven v ČR – pomoc při registrování IG
projektů vysokých škol v ČR do zahraničních databází a direktorářů zůstává úkolem i
pro rok 2009.
Teoretická a publikační činnost
• Definice informační gramotnosti – zahraniční definice, jejich přehled a vhodnost pro
podmínky vysokých škol v ČR.
• Standardy a měřítka informační gramotnosti - přepracování standardů informačně
gramotného vysokoškolského studenta a jejich předložení výkonnému výboru AKVŠ
ke schválení.
• Vytvoření doporučující bibliografie k informační gramotnosti a informačnímu
vzdělávání a zveřejnění na webových stránkách komise IVIG.
• Vytvoření pracovního týmu pro media literacy a publikování článku o media literacy.
Spolupráce
• Navázání spolupráce s Centrem pro školní knihovny http://www.npkk.cz/csk/.
• Pokračování ve spolupráci se zahraničními profesními skupinami zabývajícími se
informační gramotností a jejím rozvojem, účast na mezinárodních konferencích
k tématům informační gramotnost.
Vzdělávací činnost
• Pracovní semináře pro členy komise ve spolupráci se studenty, jejichž témata
diplomových prací souvisejí s informační gramotností.
• Příprava seminářů TTT (Train The Trainers) podle vzoru workshopů TTT pořádaných
UNESCO a IFLA v roce 2008 pro vysokoškolské knihovníky i pedagogy.
Seminář IVIG 2009
• Plánován na čtvrtek 24. září v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích. Zahraničním
hostem bude opět někdo z mezinárodně uznávaných expertů na informační
gramotnost. Hlavní téma – e-learning.
Zahraniční cesty
Účast 1 člena komise na zahraniční konferenci
• LILAC 2009, Cardiff, Velká Británie, March 30 – April 1, 2009
Odpovídá: Tichá
Komise pro elektronické informační zdroje
Je plánována reorganizace komise, předpokládá se vytvoření několika skupin pro řešení
následujících témat a jmenování nového předsedy/předsedkyně.
Vzdálený přístup k EIZ
• Spolu se sdružením CESNET jednání s jednotlivými poskytovateli elektronických
informačních zdrojů o jejich připojení k české národní federaci identit eduID.
• Příprava materiálů a metodiky k nasazení Shibbolethu na vysokých školách a
k zahájení vzdáleného přístupu k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím
federace identit.
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Informační podpora hodnocení vědy a výzkumu na vysokých školách
• Metodika pro práci s citačními rejstříky pro hodnocení V a V na vysokých školách a
srovnávání výsledků publikační činnosti.
• Sledování změn ze strany Rady vlády pro V a V – vazby na RIV.
• Online podpora V a V – zveřejňování novinek WoS, JCR, SCOPUS, sdílení
zkušenosti s nadstavbovými nástroji nad EIZ včetně metodiky využívání těchto
nástrojů pro V a V činnost.
• Hodnocení V a V – rozpracování metodiky pro jednotlivé úrovně (autor, vysoká
škola, národní a mezinárodní úroveň)
• Budování repozitářů pro ukládání a zpřístupňování výsledků V a V
Odpovídá: Prochásková (do jmenování nové/ho předsedkyně/předsedy komise)
Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
(e-VŠKP)
• Průzkum a vyhodnocení stavu zpřístupňování VŠKP v ČR.
• Průběžná aktualizace evidence lokálních registrů eVŠKP v ČR.
• Příprava metodických pokynů k nasazení EVSKP-MS.
• Příprava dalších doporučení pro evidenci VŠKP v lokálních registrech škol.
• Uspořádání 4. ročníku semináře na aktuální téma v oblasti zpřístupňování eVŠKP
(VUT v Brně koncem října 2009).
• Sledování systému NR VŠKP a NUŠL, spolupráce s řešiteli.
• Sledování vývoje evidence VŠKP v zahraničí, účast na zahraničních konferencích a
případné zapojení ČR do nadnárodních projektů.
• Sledování vývoje souvisejících problémů – legislativa, plagiátorství aj.
Odpovídá: Mach
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