Zápis ze schůzky komise IVIG

7.4.2011

Přítomni: L. Bělohoubková, J. Hájek, B. Jankovská, H. Landová, J. Skůpa, E. Svobodová, L.
Tichá, I. Trtíková, J. Zikuška
Program:
1. Změna ve vedení komise IVIG
2. Pracovní seminář „Sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky a práce s citačními
manažery“
3. Příprava semináře IVIG 2011
4. Další aktivity komise pro rok 2011
5. Zahraniční cesta člena komise IVIG v roce 2011
6. Různé
Výsledky jednání:
1. Změna ve vedení komise IVIG: Od února 2011 převzala vedení komise Hana Landová
(ČZU). Nová předsedkyně poděkovala v úvodu schůzky dr. L. Tiché za veškerou práci i
za velmi dobré předání agendy Komise IVIG.
2.

Pracovní seminář „Sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky a práce s citačními
manažery“
Pracovní seminář se bude konat na Univerzitě Pardubice. Byl zvolen termín 1.6.2011
(navrhovaný čas: od 10:00 do 16:00). Organizační otázky (místnost a občerstvení) zajistí
Blanka Jankovská. Zazněl návrh oslovit jako hlavního přednášejícího Jiřího Kratochvíla
z KUK MU Brno, který by přednesl úvodní přednášku. Dále by následovaly prezentace
citačních manažerů (zatím převažují návrhy na prezentaci EndNote a Zotero). Mělo by se
jednat o pracovní seminář, takže předem oslovíme účastníky s prosbou, aby přijeli
připraveni sdílet své zkušenosti s výukou tohoto tématu.
Úkoly:
Zajištění učebny a zjištění možnosti občerstvení (B. Jankovská) – do 15.4.
Oslovit Jiřího Kratochvíla (H. Landová) – do 20.4.
Zpracovat projekt semináře a finanční záležitosti. (H. Landová, L. Tichá) – do 29.4.
Propagace semináře v konferenci VYSKA a VYCHOVA (H. Landová) – do 29.4.
Připravit prezentaci vybraného citačního manažeru (Zotero, EndNote) (I. Trtíková) – do
1.6.
Zajistit registrační formulář na stránkách AKVŠ a informace na webu komise (L. Tichá,
I. Trtíková) – do 5.5.

3. Příprava semináře IVIG 2011
Seminář IVIG 2011 se bude konat ve čtvrtek 22.9. Prostory jsou zajištěné (zajistila M.
Dombrovská) již tradičně v aule UK v Jinonicích. Spolupořadatelem semináře bude
ÚISK FF UK.
Po dlouhé diskusi se účastnící shodli na tématu semináře „Nová témata v informačním
vzdělávání“ (témata, o kterých VŠ knihovny učí, a která přímo nesouvisejí s EIZ a
vyhledáváním informací; např. kreativní psaní, myšlenkové mapy, apod.). Jedná se o
změnu oproti původním návrhům, ale zúčastnění členové komise se shodli na tom, že
se jedná o téma aktuální, odlišné od všeho, co zatím bylo na semináři IVIG
prezentováno. Oslovíme VŠ knihovny (buď přímo či prostřednictvím konference
VYSKA), zda by nechtěly na semináři prezentovat některé své zajímavé aktivity
související s tímto tématem. Vytipujeme i vhodného zahraničního hosta. Do programu
semináře by se měla vrátit panelová diskuse a bude zařazeno i pracovní odpoledne.
Další organizační schůzka k semináři IVIG 2011 proběhne 11.5.
Úkoly:
Vytipování přednášejících (všichni členové komise) - do 10.5.
Vytipování zahraničního hosta (všichni členové komise) – do 10.5.
Oslovení VŠ knihoven a výzva k prezentaci zajímavých aktivit v konferenci VYSKA
(H. Landová) – do 20.4.
Název příspěvku (J. Zikuška) – do 11.5.
Další organizační otázky související se seminářem IVIG 2011 (H. Landová, L. Tichá,
L. Bělohoubková) - průběžně
4. Další aktivity komise pro rok 2011
V roce 2011 se komise IVIG zaměří na následující aktivity:


propagační aktivity: dokončení zejména anglické verze webových stránek a
doplnění některých dokumentů v české verzi webové prezentace
Úkoly:
Sepsat všechny chybějící části české i anglické webové prezentace komise (I.
Trtíková) – do 30.4.
Na základě vytvořeného seznamu doplnit chybějící části webové prezentace
komise (Všichni členové komise) – do 31.12.



teoretická a publikační činnost: měly by být revidovány některé klíčové
dokumenty, které Komise v uplynulých letech vytvořila (Standardy, Koncepce).
Úkoly:
Utvořit pracovní týmy pro revizi Standardů a Koncepce (H. Landová) – do 10.5.



průzkum informačního vzdělávání: Bude aktualizován dotazník pro účely
průzkumu aktivit českých VŠ knihoven v oblasti IV.

Úkoly:
Aktualizovat dotazník pro účely průzkumu aktivit VŠ knihoven (Z. Civínová, H.
Landová, L. Tichá) – do 31.12.


spolupráce: rozvíjet kontakty se zahraničními partnery a hledat tipy na nové
možnosti spolupráce.
Úkoly:
Hledat možnosti zahraniční spolupráce (všichni členové komise) – průběžně

5. Zahraniční cesta člena komise IVIG v roce 2011
Na konferenci za komisi IVIG pojede Jakub Hájek – jedná se o Information:
Interactions and impal („i3 conference“), 20.- 23.6., Aberdeen.
Úkoly:
Zajistit vše potřebné pro cestu na konferenci (J. Hájek) – do 15.5.
Sepsat přesný postup v případě cesty člena komise na zahraniční cestu financovanou
AKVŠ. (L. Tichá) – do 31.12.
6. Různé





Fond zahraničních cest AKVŠ: Hana Landová upozornila na uzávěrku podávání
přihlášek do Fondu zahraničních cest AKVŠ.
NAKLIV: Národní seminář: J. Zikuška informoval o připravovaném Národním
semináři informačního vzdělávání (11.-13.5.). Diskutovaly se otázky programu,
návaznosti semináře IVIG 2011 na Národní seminář a možnost účasti co
největšího množství členů komise i dalších VŠ knihovníků.
Termín IVIG 2012: Bude nutné co nejdříve rezervovat prostory na seminář IVIG
2012. Zazněl návrh na uspořádání společné konference: NAKLIV+IVIG
(dvoudenní). Bude dále projednáno.

Další schůzka komise se uskuteční 11. 5. 2011 v rámci konání Národního semináře
informačního vzdělávání.

Zapsala: H. Landová, 14.4.2011

