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innost komise IVIG v roce 2006 vycházela z plánu, který p edpokládal navázání na
p edchozí aktivity, p edevším na hledání grantových p íležitostí na 2 p ipravované projekty:
P.I.V.O. - Podpora Informa ního Vzd lávání Online a Pr zkum stavu informa ního
vzd lávání na univerzitách v R. Pr zkum m l být podkladem k vypracování Koncepce
informa ního vzd lávání na vysokých školách. Dalším zájmem byl rozvoj mezinárodní
spolupráce a uspo ádání 4. ro níku seminá e IVIG.
Pro projekt P.I.V.O. jsme nenašli vhodný program, který bychom mohli p edložit jako projekt
AKVŠ. Využili jsme ale rozvojového programu MŠMT na rok 2007 pro vypracování
centralizovaného projektu 3 univerzit: ZU, VUT, Z U. Projekt byl upraven a rozší en, ale
další práce na n m už budou probíhat v rámci t chto univerzit, ne jako práce komise IVIG, i
když všechny p edkladatelky jsou lenkami komise.
Po úvaze o možnostech na provedení plošného pr zkumu stavu informa ní gramotnosti na
všech vysokých školách, jsme se rozhodli ne ekat dál na finan ní p íležitost a za ít práce na
koncepci informa ního vzd lávání na vysokých školách. P edpokládáme, že výsledky obou
pilotních pr zkum informa ní gramotnosti student z roku 2004 a 2005 a pr zkumu
informa ního vzd lávání na vysokých školách z roku 2006 jsou pro tvorbu koncepce
dosta ující. Koncepce tedy bude vypracována b hem roku 2007.
Zahrani ní spolupráce byla v roce 2006 hlavní inností stálého pracovního týmu komise
IVIG. Díky kontaktu navázaném v roce 2005 s paní Zdravkou Pejovou m ly lenky stálého
pracovního týmu možnost ú astnit se setkání kolegy a koleg ze státu st ední a východní
Evropy na UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for Central and South
East European Countries1, po ádaného ICPE (International Center for Promotion of
Enterprises), v Ljubljani v b eznu. Tady se také setkaly s p edstavitelkou sít EnIL (European
network on Information Literacy2). Ú ast na workshopu znamenala p ipravit p ehled o
podpo e informa ní gramotnosti v každé ze zú astn ných zemí, p isp t do diskusí a rozd lit si
p ísp vky do publikace Achieving an Information Society and a Knowledge-based Economy
through Information Literacy.3 V ervnu spolupracovaly dv z lenek stálého pracovního
týmu komise jako editorky publikace na pracovním setkání v ervnu. Publikaci vydal ICPE
v ervenci 2006. V zá í bylo 60 výtisk rozdáno ú astník m seminá e IVIG. Výdaje na
všechny tyto zahrani ní cesty hradil ICPE spolu s UNESCO a sponzory.
Další zahrani ní kontakt umožnila pozvánka na Seminár akademických knižníc4, který
po ádala v kv tnu Slovenská asociácia knižníc. V zastoupení komise jsem p ednesla
p ísp vek o podpo e informa ní gramotnosti na našich vysokých školách a dohodli jsme se na
další možné spolupráci. Na Slovensku prezentovala práci komise také Hana Landová v íjnu
na mezinárodní konferenci Information Use in Information Societ5y v Bratislav .
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Významným p ínosem pro naši další práci byla ú ast na konferenci Creating Knowledge IV 6
v Kodani, které se v srpnu zú astnily 3 lenky komise. Netradi ní formát konference
ozna ené jako learning conference umožnil nejen aktivní spolupráci ú astník b hem
konference a navázání kontakt , ale p inesl i inspiraci k oživení seminá e IVIG.
Cestovní zprávy ze všech zahrani ních cest jsou zve ejn ny na stránkách AKVŠ.
Na seminá i IVIG 20067 se sešlo celkem 70 ú astník . Hlavnímu tématu P íprava knihovník
k u ení a p íprava u itel k práci s informacemi byla v nována v tšina p ísp vk , v etn
p ednášky hosta ze zahrani í (Švédsko) a moderované diskuse vedené s pedagogy vysokých
škol. Dále byly zve ejn ny výsledky pr zkumu informa ního vzd lávání na našich vysokých
školách a p edstaveny nové projekty informa ního vzd lávání na st edních a vysokých
školách.
innost komise IVIG v roce 2006 byla prezentována na seminá i IVIG a Celostátní porad
vysokoškolských knihoven 2006 v Olomouci.
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