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Stručný souhrn výsledků cesty:  

Účelem cesty byla aktivní účast na UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy 
Initiatives for Central and South East European Countries. Workshop byl prvním setkáním 
knihovníků a učitelů ze zemí střední a jihovýchodní Evropy, kteří se profesionálně zabývají 
informační gramotností, zejména na univerzitách. Po představení situace v oblasti informační 
gramotnosti v jednotlivých zemích, příspěvcích zástupců UNESCO, CEI a příspěvku zástupkyně 
EnIL (European Network on Information Literacy), byly připraveny závěry workshopu jako 
doporučení pro země střední a jihovýchodní Evropy pro další postup při zvyšování informační 
gramotnosti. Další den po skončení workshopu byla ještě diskutována publikace Information 
Literacy Platform and Action Plan for Central and South East European Countries: Policy 
Recommendation and Practical Directions a postup prací na její přípravě.  

Workshopu se zúčastnilo kolem 40 účastníků, z ČR to byla kromě mě také PhDr. Hana 
Landová (ČZU) a Mgr. Michaela Dobrovská (ÚISK FF UK), obě také členky komise IVIG AKVŠ 
ČR. Setkaly jsem se také s kolegyní z Itálie, zástupkyní EnIL, jejímž členem jsem od roku 2005. 
Navázaly jsme kontakty s dalšími kolegy z Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Rakouska a 
Austrálie i s kolegy ze zemí, které budou přistupovat do Evropské unie. Doufáme, že tyto kontakty 
nám mohou být užitečné k podávání společných projektů a ke společnému postupu v podpoře 
informační gramotnosti jako součásti v systému vzdělávání.  

Ve své prezentaci jsem se zaměřila na vnímání pojmu informační gramotnost u nás, na 
přehled strategických dokumentů a programů na podporu informační gramotnosti v ČR, na 
aktivity univerzit a podporujících institucí a na výsledky práce komise IVIG. PhDr. Landová 
přednesla příspěvek o systému informačního vzdělávání na ČZU.  

Seminář byl zajímavý, účastníci se dověděli o podmínkách a řešení podpory informační 
gramotnosti v 16 zemích střední a východní Evropy. Shodli na podobném chápání pojmu 
informační gramotnost ve většině zemí, a to zaměňování s počítačovou gramotností. Různé 
podmínky politické, technické a finanční jsou příčinou různé úrovně podpory. Všichni byli 
aktivní, uměli dobře anglicky a pracovalo se v příjemné atmosféře. 
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