Plán činnosti pro rok 2012
1. Příprava výroční konference – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2011,
rozpočet a plán činnosti na rok 2012
Termín: leden, únor
Odpovídá: Prochásková, Machytková
2. Problematika přípravy novely Autorského zákona
Termín: průběžně
Odpovídá: Horová
3. Problematika elektronických informačních zdrojů
Termín: průběžně
Odpovídá: Prochásková
4. Problematika otevřeného přístupu a institucionálních repozitářů
Termín: průběžně
Odpovídá: Tkačíková
5. Problematika statistického zjišťování údajů o VŠ knihovnách: vyhodnocení statistik 2011,
identifikace problémů, pracovní setkání pro knihovníky ke správnému vykazování
Termín: průběžně, listopad
Odpovídá: Brožek
6. Fond podpory zahraničních cest – výběrové řízení
Termín: duben
Odpovídá: Tkačíková
7. Příprava a uskutečnění výroční akce Bibliotheca Academica – CPVŠK 2012
Termín: průběžně, září
Odpovídá: Prochásková
8. Plánované odborné semináře
 Studenti a knihovna
Termín: duben
Odpovídá: Landová
 Problematika otevřeného přístupu v rámci 5. ročníku setkání skupiny DSpace
Termín: květen
Odpovídá: Tkačíková
 E-knihy a e-čtečky v praxi vysokoškolské knihovny
Termín: říjen
Odpovídá: Machytková
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9. Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s LIBER, EBLIDA a IFLA
Zvané přednášky zahraničních odborníků
Plánované zahraniční cesty
 20th EBLIDA Council Meeting, Kodaň, 10. a 11. května 2012
 41th LIBER Annual General Conference, Tartu, Estonsko, 27. až 30. června 2012
 Open Repositories 2012, Edinburgh, 9. až 13. července 2012
 78th IFLA General Conference and Assembly, 11. až 17. srpna 2012, Helsinky
Termín: průběžně
Odpovídá: Prochásková, Tkačíková
10. Spolupráce s Radou vysokých škol
Termín: průběžně
Odpovídá: Machytková
11. Zhodnocení činnosti roku 2012, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, příprava plánu
činnosti a návrh rozpočtu na rok 2013
Termín: prosinec, leden 2013
Odpovídá: Prochásková, Machytková
12. Činnost komise IVIG (příloha 1)
Odpovídá: Landová
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Příloha 1
Plán činnosti komise IVIG na rok 2012
Propagační aktivity
 Aktualizace a údržba webových stránek komise http://www.ivig.cz.
 Propagace aktivit vysokoškolských knihoven v informačním vzdělávání.
 Informování o činnosti komise na odborných akcích.
 Návrh a příprava propagačních materiálů věnovaných činnosti komise.
Teoretická a publikační činnost
 Pokračování prací na revizi dokumentu Koncepce informačního vzdělávání na
vysokých školách v České republice a návrh na úpravy a doplnění.
 Standardy a měřítka informační gramotnosti – revize a přepracování standardů
informačně gramotného vysokoškolského studenta a jejich předložení výkonnému
výboru AKVŠ.
Průzkum informačního vzdělávání
 Organizace pravidelného průzkumu aktivit v informačním vzdělávání ve
vysokoškolských knihovnách (jaro 2012)
 Příprava nového dotazníku se zachováním kontinuity minulých průzkumů,
s možnostmi snazší analýzy a získání průkaznějších výsledků.
 Výběr vhodnějšího elektronického prostředí pro přípravu a zpracování dotazníku.
 Oslovení knihoven soukromých vysokých škol.
Spolupráce
 Pokračování ve spolupráci s projektem NAKLIV a sekcí IVU SDRUK
 Navázání spolupráce s Centrem pro školní knihovny.
 Pokračování ve spolupráci se zahraničními profesními skupinami zabývajícími se
informační gramotností a jejím rozvojem, účast na mezinárodních konferencích
k tématům informační gramotnost.
Pracovní semináře pro zájemce o informační vzdělávání
 Testování znalostí v rámci informačního vzdělávání: jak poznat, co jsme studenty
naučili? (březen 2011)
 Mobilní zařízení a aplikace: možnosti využití v informačním vzdělávání (červen 2012
– v rámci Národního semináře NAKLIV)
 Interaktivní prvky v informačním vzdělávání: Smartboard a spol. (listopad 2012/ leden
2013)
Seminář IVIG 2012
 Plánován na čtvrtek 20. září v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích.
 Bude pozván zahraniční host, větší prostor bude dán diskusi mezi jednotlivými
příspěvky a bude zachováno pracovní odpoledne.
 Hlavní téma: Měření efektivity v oblasti informačního vzdělávání.
Zahraniční cesty
Účast člena komise Jana Skůpy (VUT) na zahraniční konferenci LILAC 2012, 11. - 13. 4.
2012, Caledonian University, Glasgow http://lilacconference.com/WP/. Témata: Podpora
vědy. Výzkum v oblasti informační gramotnosti. Informační gramotnost a digitální
budoucnost. Informační gramotnost a zaměstnatelnost.
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