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V roce 2010 byl přenesen web komise na novou doménu http://www.ivig.cz a byl vybrán do
WebArchivu. Stránky byly doplněny publikacemi členů a novou rubrikou „Přečtěte si“ pro
zveřejňování zajímavé literatury k tématu komise. Z dokumentů komise byl aktualizován text
„Jak rozumíme informační gramotnosti“ z roku 2007 - nyní obsahuje analýzu významných
stávajících definic a prohlášení členů komise o přiklonění se k definici CILIP z roku 2004
http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html .
Průzkum informačního vzdělávání na vysokých školách provedla komise IVIG v roce 2010
už po páté, porovnání bylo možné u posledních třech průzkumů. Výsledky části průzkumu
byly prezentovány na semináři IVIG 2010 a výsledky celého průzkumu byly publikovány
v časopisu ProInflow, č. 2/2010.
Z plánovaných pracovních seminářů se žádný neuskutečnil. První se měl týkat použití nových
technologií v informačním vzdělávání, ale protože se téma krylo se zaměřením semináře IVIG
2010, byly přidány jen otázky k používání nových technologií v průzkumu informačního
vzdělávání (viz výše) a pracovní seminář se nepořádal. Druhý pracovní seminář se měl
zaměřit na práci s nástrojem pro tvorbu výukových materiálů pro e-learning Adobe Captivate
a měl se konat v Brně. Stejný seminář ale pořádala Ústřední knihovna VUT v Brně, proto byl
projekt semináře doplněn a přesunut na leden 2011.
V září 2010 proběhl 8. ročník semináře IVIG, tentokrát k tématu „nové technologie v
informačním vzdělávání“. Jeho cílem bylo dát odpovědi na otázky, jaké nové technologie jsou
vhodné pro informační vzdělávání, a které vhodné nástroje vybrat. Pracovní odpoledne bylo
založeno na předvedení vybraných technologií pro virtuální výukové prostředí, kolaborativní
prostředí a sdílení výukových materiálů, přípravu výukových materiálů, komunikaci se
studenty, hodnocení znalostí studentů a evaluace výuky a podporu mobilních zařízení. Články
o semináři byly publikovány v elektronických časopisech Ikaros http://www.ikaros.cz/zpravaze-seminare-ivig-2010 a Inflow http://www.inflow.cz/zprava-ze-seminare-ivig-novetechnologie-v-informacnim-vzdelavani .
Konference Creating Knowledge 2010 v Bergenu (s podtitulem Information Literacy and
Diversity in Higher Education: Mapping the Learning Environment https://ck-vi.uib.no/ ) se
zúčastnila členka komise Eva Dohnálková. Prezentovala tam poster, který mapoval aktivity a
problémy v oblasti informační gramotnosti v ČR. Její zpráva z konference je zveřejněna na
webu AKVŠ pod odkazem Z cest: http://www.akvs.cz/pdf/zprava-dohnalkova-2010.pdf .
Všechny plány, zprávy a dokumenty vystavuje komise na svých webových stránkách.
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