Plán innosti komise IVIG na rok 2008
Praha, 7.1.2008
Propaga ní aktivity
o Webové stránky komise - dokon ení webových stránek podle návrhu struktury a
designu vytvo eného v roce 2007 a založení anglické verze.
o Propagace aktivit vysokoškolských knihoven v R - pomoc p i registrování IG
projekt vysokých škol v R do zahrani ních databází a direktorá .
o Seminá IVIG 2008 - plánován na tvrtek 25. zá í v aule Univerzity Karlovy v
Jinonicích. Jako zahrani ní host se zú astní op t n kdo z mezinárodn uznávaných
expert na informa ní gramotnost.
Teoretická a publika ní innost
o Koncepce informa ního vzd lávání na vysokých školách - bude p edložena
výkonnému výboru AKVŠ jako doporu ující dokument k posouzení a ke schválení.
o Definice, standardy a m ítka informa ní gramotnosti - témata, kterými se bude
komise IVIG zabývat.
o Publikace p ísp vku len komise IVIG v knize Information Literacy as the
Crossroad of Education and Information Policies in Europe a využití p ípadných
dalších publika ních p íležitostí.
Spolupráce
o Spolupráce v rámci R - pokra ování ve spolupráci s SVTS, navázání spolupráce
se st edními a základními školami.
o Zahrani ní spolupráce - pokra ování ve spolupráci se zahrani ními profesními
skupinami zabývajícími se informa ní gramotností a jejím rozvojem, ú ast na
mezinárodních konferencích k témat m informa ní gramotnost (Creating Knowledge
2008, 20-22 August, Turku, Finland, nebo World Library and Information Congress,
10-14 August 2008, Québec, Canada – téma Return on Investment: Learners'
Outcomes in Information Literacy. Do they really learn?).
Vzd lávací innost
o Ú ast v kurzech TTT (Train The Trainers) po ádaných sekcí Information Literacy
IFLA a UNESCO pro ty, kdo mají dále vzd lávat vyu ující knihovníky.
o Uspo ádání kurz pro vyu ující knihovníky v R – plán a p íprava.
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