Schůzka komise IVIG AKVŠ: zápis z jednání
Termín: 3. května 2012 v 10:30
Místo konání: Praha, Vysoká škola ekonomická, Klub CIKS VŠE
Účastníci: L. Bělohoubková, Z. Civínová, M. Dombrovská, P. Hornochová, B.
Jankovská, K. Kieslingová, H. Landová, J. Skůpa, E. Svobodová, L. Tichá, M. Zizienová
Průběh jednání:
1) Přehled úkolů z minulé schůzky a průběh jejich plnění
H. Landová připravila přehled úkolů ze schůzky komise uskutečněné 6. 12. 2011. Většina
úkolů byla splněna, do dalších měsíců zůstávají následující úkoly:
☺ Úkol č. 1: Pročíst dokumenty „Koncepce“ a „Standardy“ navrhnout změny. Návrh poslat do
konference VYCHOVA (L. Tichá, H. Landová, M. Dombrovská – Koncepce; M. Zizienová, L.
Tichá, H. Landová, M. Dombrovská - Standardy)
Termín: do 30. 8. 2012
Stav: Práce budou zahájeny v červnu 2012
☺ Úkol č. 2: Oslovit Centrum pro školní knihovny a zjisti možnosti spolupráce (H. Landová)
Termín: do 30. 8. 2012
Stav: CŠK osloveno, dojednává se termín schůzky

2) Informace o semináři „Měření efektivity informačního vzdělávání“
H. Landová informovala o semináři „Měření efektivity informačního vzdělávání: pre-testy,
post-testy“, který se uskutečnil 27. 3. 2012 v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice
(http://www.akvs.cz/aktivity/2012-seminar-mereni-efektivity-iv.html). Jednalo se o intenzivní
pracovní setkání (11 účastníků) - zapojili se noví kolegové kolegyně, zejm. z MU a MZLU.
Z jednání vzešla dohoda, že by se komise měla věnovat této problematice systematicky a
v budoucnu (s výhledem 1-2 let) zpracovat doporučující materiál týkající se právě této
problematiky.
3) Informace o konferenci LILAC 2012
J. Skůpa seznámil účastníky schůzky s průběhem své pracovní cesty na konferenci LILAC
2012. Typická byla obrovská nabídka odborného programu - 6-8 seminářů zároveň. Mezi
tématy se objevily i výzkumy v knihovnách - prezentace jsou dostupné na Slideshare.
Zajímavá byla prezentace z britské univerzity zaměřená na využití geolokační hry Lemon
Tree v rámci informačního vzdělávání.
☺ Úkol 3: Poslat do konference VYCHOVA odkaz na konferenční web + prezentace
v Slideshare (J. Skůpa)

Termín: ihned
4) Aktuality z oblasti IG a IV
H. Landová informovala o nejnovějších událostech v oblasti IV a IG. Ve dnech 25. a 26. 4.
2012 se uskutečnil seminář Sekce IVU SDRUK v Havlíčkově Brodě. Předsedkyně komise a
J. Zikuška (za projekt NAKLIV) byli pozváni jako přednášející. Předsedkyně sekce IVU,
Veronika Peslerová, projevila zájem o užší spolupráci mezi komisí IVIG a Sekcí IVU zejména v přípravě koncepčních materiálů a standardů.
Předsedkyně komise byla oslovena a přizvána do organizační komise European Conference
on Information Literacy (ECIL), které se bude konat v říjnu 2013 v Istanbulu.
L. Tichá a H. Landová informovaly o aktivitě UNESCO/IFLA, která vzniká pod názvem
World Languages Project. Připravuje se přehled zdrojů v oblasti IG - důraz je kladen na
jazykovou rozmanitost zdrojů. L. Tichá, M. Dombrovská a H. Landová byly osloveny F.W.
Hortonem, aby za Českou republiku připravily tento přehled do poloviny května.
☺ Úkol 4: Poslat do konference VYCHOVA odkaz na stránky ECIL 2013 (H. Landová)
Termín: Ihned
☺ Úkol 5: Připravit výběrový přehled zdrojů s tématiku IV a IG v českém jazyce a zaslat dr.
Hortonovi (L. Tichá, H. Landová, M. Dombrovská)
Termín: do 15. 5.
5) Průzkum aktivit VŠ knihoven v oblasti IV
Pracovní skupina ve složení B. Jankovská, Z. Civínová, J. Skůpa, L. Bělohoubková a L. Tichá
připravili novou verzi dotazníku pro potřeby pravidelného průzkumu aktivit VŠ knihoven
v oblasti IV. V tomto roce budou poprvé osloveny i knihovny soukromých VŠ - J. Skůpa
připravil jejich adresář. Průzkum proběhne v červnu 2012, během léta budou zpracovány
výsledky. H. Landová navrhuje výsledky a analýzu trendů za posledních 6 let připravit
k publikování v zahraničním časopise či k prezentaci na zahraniční konferenci (LILAC 2013
apod.).
Harmonogram prací na průzkumu a úkoly: :
☺ Úkol 6: Připomínky k dotazníku + zkušební vyplnění (všichni)
Termín: do 11.5.
☺ Úkol 7: Kontrola seznamu knihoven soukromých VŠ (P. Hornochová)
Termín: do 15.5.
☺ Úkol 8: Finalizace dotazníku (J. Skůpa)
Termín: do 15.5.

☺ Úkol 9: Dotazník vystavit pod doménou www.ivig.cz (I. Trtíková)
Termín: do 20. 5.
☺ Úkol 10: Oznámení do VYSKY + oslovení soukromých škol - čas na vyplnění dotazníku
do konce června 2012 (H. Landová)
Termín: 1. 6. 2012
Schůzka na konci června - pracovní tým (Lenka, Honza, Blanka, Zdena, Hanka)
6) Pracovní semináře v roce 2012/2013
Z diskuse týkající se tématiky pracovních seminářů pořádaných komisí IVIG v roce 2012,
resp. na začátku roku 2013 vyplynulo následující:
Komise připraví dva pracovní semináře v termínech listopad 2012 a leden 2013:
konkrétní termíny domluvíme v průběhu září 2012 - dle rozvrhů výuky a časových
možností členů komise
Seminář „Využití Smartboard v informačním vzdělávání“ se bude konat v
listopadu AK JU v Č. Budějovicích a hlavní lektorkou bude členka komise Helena
Vorlová
Seminář „Mobilní aplikace, tablety a spol. v informačním vzdělávání“ (leden 2013):
v tomto případě jsme v procesu hledání přednášejícího a na základě volby
přednášejícího bude zvoleno místo konání semináře (zatím se nabízí Brno a Liberec).
Prozatím návrhy na přednášející: p. Pavlík, p. Dvořáček
☺ Úkol 11: Zaslat tipy na přednášející na seminář „Mobilní aplikace, tablety a spol.
v informačním vzdělávání“ (všichni)
Termín: do 31. 5.

7) Seminář IVIG 2012: zahájení příprav
Na schůzce byly zahájeny přípravy výročního semináře IVIG 2012. Aktuální stav je
následující:
Termín konání semináře - čtvrtek 20. 9. 2012
Téma: „Hodnocení efektivity informačního vzdělávání: víme, zda něco naučíme?
Místo konání: aula UK v Praze - Jinonicích (spolupořadatelství ÚISK - tj. aula zdarma)
Místnost zajištěná, technika zajištěná
☺ Úkol 12: Finální potvrzení místnosti, navázání kontaktu s novým správcem budovy UK
v Jinonicích, zjistit možnosti zázemí (M. Dombrovská)

Termín: do 31. 5.
Snaha o„zelený IVIG 2012“ - např. vodovoda
Zahraniční host: tipy do konce května - oslovit Sonju Špiranec, tipy z LILAC? , zaměření
na Německo - Rakousko? Zdeňka Dohnálková - oslovit (Hanka) Rozhodit sítě: do 20. 5.
Předběžný program:
1. Zahraniční host
2. Jiří Kratochvíl - zkušenosti z KUK MU
3. Krátká zprávy - aktuality - oslovení potenciálních přednášejících do VYSKY
4. Odpoledne: řízená diskuse - uspořádání židlí
5. Pracovní odpoledne: kdo ho povede (P. Hornochová?), pomocníci, aktivity, materiál

Organizační záležitosti:
Catering - tip na firmu (L. Bělohoubková, E. Svobodová)
Zázemí (šatna) (M. Dombrovská)
Technika - dálkový ovládač na prezentace (ČZU)
Překladatelka: Květa Podhajská (osloví H. Landová)
Hodnotící dotazník (B. Jankovská)
Článek - Ikaros, Inflow (studenti - KISK, ÚISK)

Na konci června se uskuteční schůzka organizačního týmu semináře IVIG 2012.

Zapsala: H. Landová
V Praze, 5. 5. 2012

