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V roce 2009 pracovala komise už desátý rok. Aktuálně má 24 členů z 11 vysokých škol a 2
členy z jiných knihoven, než vysokoškolských. Zpráva o činnosti komise za celé toto období
byla přednesena na konferenci Biblioteca Academia 2009 a je dostupná v programu
konference: http://www.akvs.cz/aktivity/ba-cpvsk-2009/ba-2009-ticha.ppt.
V roce 2009 se členové komise věnovali především přípravě seminářů. Seminář IVIG 2009
s tématem e-learning v informačním vzdělávání zahrnoval přednášky i pracovní odpoledne,
kde si účastníci prakticky na počítačích vyzkoušeli práci s Moodlem. Semináře se zúčastnilo
77 lidí. Zpráva o semináři byla zveřejněna v elektronických časopisech Ikaros:
http://www.ikaros.cz/zprava-ze-seminare-ivig-2009 a Inflow: http://www.inflow.cz/ivig2009-informacni-vzdelavani-informacni-gramotnost-v-teorii-praxi-vzdelavacich-instituci.
Další dva semináře byly výhradně pracovní. Účastníci si poslechli úvodní přednášky a pak
diskutovali, pracovali v týmech, nebo individuálně na počítačích – podle povahy semináře.
Obou seminářů se zúčastnilo celkem 48 lidí.
• Seminář Infogram – cesta správným směrem? byl věnován diskusi o nově založeném
portálu Infogram (http://www.infogram.cz/). Účastníci diskutovali o obsahu i struktuře,
odhalovali slabá místa a navrhovali úpravy, doplňky a nová řešení. Výsledky zpracovali
členové komise a probrali na schůzce komise. Navrženým úpravám se budou věnovat
ještě v roce 2010. Zprávy o semináři byly publikovány v elektronických časopisech:
Ikaros http://www.ikaros.cz/infogram-%E2%80%93-cesta-spravnym-smerem a Inflow
http://www.inflow.cz/infogram-cesta-spravnym-smerem.
• Seminář Nebojme se e-learningu navazoval na pracovní odpoledne semináře IVIG 2009 a
umožnil osvojit si zásady práce při tvorbě e-learningového kurzu, získat dobré zkušenosti
kolegů, ale také naučit se vytvářet kurz v prostředí Moodlu, plánovat organizaci, vkládat
studijní materiály a zakládat diskuse. Zpráva o semináři je dostupná v časopisu Inflow:
http://www.inflow.cz/zprava-ze-seminare-nebojme-se-elearningu.
Možnost vyjet na zahraniční konferenci využila v roce 2009 členka komise Lenka
Bělohoubková. Zúčastnila se konference LILAC 2009 (Librarians’ Information Literacy
Annual Conference) pořádané v Cardiffu. Zkušenosti z konference přednesla na pracovním
semináři Infogram – cesta správným směrem? Zpráva z této cesty je zveřejněna na webu
AKVŠ pod odkazem Z cest: http://www.akvs.cz/pdf/zprava-2009-cardiff.pdf.
Všechny plány a zprávy týkající se činnosti komise jsou vystaveny na webových stránkách
komise: http://knihovny.cvut.cz/ivig/.
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