Pracovní schůzka komise IVIG AKVŠ
Termín: 6. prosince 2011 v 11:00
Místo konání: Praha, Vysoká škola ekonomická, Klub CIKS
Účastníci: L. Bělohoubková, Z. Civínová, K. Kieslingová, H. Landová, E. Lesenková, J. Skůpa,
E. Svobodová, M. Špála, L.Tichá, I. Trtíková, H. Vorlová, J. Zikuška, M. Zizienová
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1) Informace o nových členkách komise
H. Landová oznámila, že Komise IVIG má dvě nové členky: Kateřinu Kieslingovou (SVI 2. LF UK)
a Vítězslavu Bobkovou (UJEP). Zároveň se, bohužel, z činnosti komise omluvil Jakub Hájek
z důvodu odchodu z VUT. Těšíme se na spolupráci s novými členkami.
 Úkol č.1: Prověřit zařazení nových členek komise do konference VYCHOVA (H. Landová)
Termín: ihned
2) Zhodnocení průběhu semináře IVIG 2011
Proběhla diskuse na téma hodnocení semináře IVIG 2011. H. Landová informovala o tom, že zhruba
polovina účastníků semináře odevzdala svůj evaluační dotazník – není to příliš mnoho, pro příští rok
bychom měli najít způsob, jak získat větší odezvu. Všichni respondenti v dotaznících uvedli, že se
budou chtít příští rok na seminář vrátit, což je pozitivní. Velmi dobře byly hodnoceny i jednotlivé
přednášky – nejlépe přednáška Ivy Zadražilové o geocachingu. Veliký úspěch sklidila obě pracovní
odpoledne – zdá se tedy, že model se dvěma tématy na výběr se osvědčil. Další připomínky
z dotazníků využije organizační tým při přípravě dalšího ročníku semináře.
Tipy pro příští ročník:


větší časová rezerva mezi jednotlivými příspěvky – nápad se třemi po sobě jdoucími
příspěvky s téměř nulovou časovou tolerancí mezi příspěvky se neosvědčil – každá, byť
sebekratší diskuse pak celou akci dostane do časového skluzu



ohlídat napsání článku o semináři – letos napsali studenti KISK FF MU1, ale nikdo jsme o
tom nevěděli – příště je třeba domluvit předem

Dále proběhla diskuse na téma potřeby překladu zahraničního příspěvku. Z dotazníku vyplývá zájem
o překlad. Pro účastníky je to pohodlnější, i ti, kteří mluví anglicky, si mohou lépe uspořádat
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Vyšlo v Inflow: http://www.inflow.cz/nova-temata-v-informacnim-vzdelavani-aneb-kazdemu-ctenari-jeho-keskuivig-2011

myšlenky a nesoustředí se pouze na překládání x překlad zabírá čas a ti, kteří umí anglicky velmi
dobře, se brzy začnou nudit. Překladatelka by musela být stejně přítomna kvůli překladu pro
zahraničního hosta a částka, kterou AKVŠ za překlad platí, není příliš veliká. Závěr diskuse nebyl
jednoznačný, k tématu se ještě vrátíme, až začnou přípravy příštího ročníku semináře IVIG. Návrh
doc. Špály: ponechat si luxus překladu, v úvodu IVIG 2012 zmínit, že jsme to zvažovali, ale že
jednacím jazykem semináře zůstává čeština, a proto je překlad zachován.
3) Kontrola plánu činnosti komise na rok 2011: diskuse a naplánování zbylých úkolů


Propagační aktivity: webová stránka je pravidelně aktualizována, jsou na ní všechny zápisy
ze schůzek i prezentace ze semináře IVIG. Aktualizovaný je i seznam členů. Chybí aktuální
publikace členů komise.
 Úkol č. 2: Poslat seznam svých aktuálních publikací k tématu IG a IV H. Landové.
(všichni)
Termín: do 31.12.2011



Teoretická a publikační činnost: Členové komise publikují a vystupují na odborných
akcích. Zbývají úkoly související s revizí a aktualizací klíčových dokumentů komise, tj.
Standardů a Koncepce. Budou vytvořeny pracovní týmy, které na tomto úkolu budou
pracovat v roce 2012.
Zatím byly týmy stanoveny takto:
Tým Koncepce: L. Tichá, H. Landová, M. Dombrovská (funkce recenzentky)
Tým Standardy: M. Zizienová, L. Tichá, H. Landová
Pokud bude mít někdo další chuť zapojit se do práce výše uvedených týmů, je velmi vítán.
 Úkol č. 3: Pročíst oba zmíněné dokumenty a navrhnout změny. Návrh poslat do
konference VYCHOVA (členky týmů)
Termín: do 15.2.2012
Diskutována byla i činnost pracovního týmu Mediální gramotnost. H. Landová zmínila
informaci od V. Stůje, který zaslal zprávu o výsledcích práce týmu z léta roku 2010.
Účastníci schůzky se shodli, že Komise IVIG nemá v tuto chvíli kapacity na řešení této
problematiky, a že se jedná o téma spíše pro základní školy (J. Zikuška) či pro novináře (M.
Špála). Byla by ale škoda, kdyby dosavadní práce pracovního týmu nebyla nikde zveřejněna.
Členové týmu budou tudíž osloveni s návrhem, zda by nechtěli publikovat článek.
 Úkol č. 4: oslovit členy pracovního týmu Mediální gramotnost s návrhem na sepsání
článku (H. Landová).
Termín: do 31.12.2011



Průzkum informačního vzdělávání: v roce 2012 by se měl uskutečnit další ročník průzkumu
aktivit vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání. Při vyhodnocování
výsledků z posledního průzkumu (2010) vyplynuly nějaké nepřesnosti ve formulaci otázek,
proto bude nutné dotazník podrobit revizi a aktualizovat jej. Účastnící se domluvili na
vytvoření pracovního týmu Výzkum v následujícím složení: B. Jankovská, Z. Civínová, L.
Bělohoubková, J. Skůpa.

Dále proběhla diskuse týkající se zapojení vzdělávacích aktivit VŠ knihoven do výuky na
dané VŠ (podnět M. Špály), spolupráce knihovníků a VŠ pedagogů.
Dalším diskusním bodem byla možnost zapojení knihoven soukromých VŠ do tohoto
průzkumu – jejich ochota spolupracovat, poskytnout informace, vystavit se srovnání apod.
Závěrem byla dohoda, že se pokusíme tyto knihovny do průzkumu zapojit.
Další otázkou bude volba nejvhodnějšího nástroje / prostředí pro distribuci a vyhodnocení
dotazníku.
 Úkol č. 5: Revize stávajícího dotazníku a návrh změn (členové týmu Výzkum)
Termín: do 15.2.2012
 Úkol č. 6: Vytvořit seznam kontaktů na soukromé VŠ, resp. jejich knihovny. (J. Skůpa)
Termín: do 29.2. 2012
 Úkol č. 7: Navrhnout elektronický nástroj / prostředí pro distribuci a vyhodnocení
dotazníku (členové týmu Výzkum)
Termín: do 29.2.2012


Spolupráce: Velmi dobře se vyvíjí spolupráce s projektem NAKLIV; zahájena byla
spolupráce s IVU SDRUK (V. Peslerová se účastnila panelové diskuse na IVIG 2011,
členové komise psali článek o aktivitách pro Knihovnický zpravodaj Vysočiny, plánují se
další společné aktivity). Zůstává otázka spolupráce s Centrem pro školní knihovny – zjistíme
zájem z jejich strany a podle toho budeme postupovat.
 Úkol č. 8: Oslovit Centrum pro školní knihovny a zjisti možnosti spolupráce (H.
Landová)
Termín: do 15.2.2012



Pracovní semináře pro zájemce o informační vzdělávání: oba naplánované pracovní
semináře se uskutečnily a ohlas na ně byl velmi dobrý. Tento model se tedy osvědčil, a tudíž
budeme v pořádání pracovních seminářů pokračovat.
H. Landová dále informovala, že se pod záštitou Komise IVIG 19.12. uskuteční
v Pardubicích pracovní seminář na téma „Měření dopadu informačního vzdělávání na
vysokých školách“. Hlavním iniciátorem této akce je kolega Jiří Kratochvíl (KUK MU).
Jedná se o úvodní akci pro několik pozvaných hostů, která by se měla stát odrazovým
můstkem pro řešení tohoto tématu nejen v rámci Komise IVIG. O průběhu semináře a jeho
výsledcích budou členové komise informování.
 Úkol č. 9: Informace o průběhu semináře a jeho výsledcích poslat do konference
VYCHOVA ( H. Landová)
Termín: do 10.1.2012
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Seminář IVIG 2011: seminář se uskutečnil (pro víc informací viz bod 2) tohoto zápisu)



Zahraniční cesta člena komise: v letošním roce byl vyjíždějícím členem komise Jakub
Hájek, který se zúčastnil konference „Information: Interactions and Impact“2

Cestovní zpráva z cesty je dostupná na: http://www.akvs.cz/pdf/zprava-i3-2011.pdf

4) Plán činnosti na rok 2012: diskuse, návrhy na aktivity
Proběhla rozsáhlá diskuse týkající se plánovaných aktivit komise IVIG pro rok 2012. H. Landová
bude v nejbližších týdnech připravovat plán činnosti pro Výroční konferenci AKVŠ. Struktura
činností bude obdobná jako v uplynulých letech (tj. spolupráce, teorie, propagace, pracovní semináře
a seminář IVIG, zahraniční cesty apod.). Na schůzce byly diskutovány zejména následující body:


Zahraniční cesta člena komise: Vzhledem k tomu, že v roce 2011 měl zahraniční cestu
přislíbenou J. Skůpa, ale registrace na konferenci LILAC 2011 byla velmi rychle ukončena,
pojede na tuto konferenci v roce 2012. Je třeba ověřit termíny registrace a placení
konferenčního poplatku.
 Úkol č. 10: Zjistit termíny registrace (early birds + běžná) a také termín, do kdy musí být
poplatek za early birds zaplacen. (J. Skůpa)
Termín: ihned
 Úkol č. 11: Zjistit možnosti proplacení vložného již v úvodu roku 2012. (L. Tichá)
Termín: ihned
Dále H. Landová vyzvala členy komise, aby v roce 2012 využili možnosti žádat o příspěvek
na zahraniční cestu v rámci výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ.
Výběrové řízení bývá vyhlášeno vždy ihned po Výroční konferenci AKVŠ (únor – březen).
 Úkol č. 12: Poslat do konference VYCHOVA přehled zajímavých zahraničních akcí pro rok
2012 (L. Tichá)
Termín: ihned

Pracovní semináře: Komise IVIG má i pro rok 2012 v plánu uspořádat DVA pracovní
semináře. Na schůzce byla diskutována možná témata pro tyto akce. Objevily se následující
návrhy:
-

Mobilní zařízení, iPady a aplikace využitelné pro IV

-

Online dotazníky

-

Interaktivní výuka (Smartboard a další nástroje) - H. Vorlová – možnost sdílení zkušeností
z AK JU

-

L. Bělohoubková: námět „nepodařené projekty“ aneb chybami se člověk učí: účastníci by
mohli dostat za úkol zjistit, proč byl daný projekt neúspěšný a navrhnout jeho změny

Jeden ze seminářů by se uskutečnil v úvodu roku (únor – březen), druhý potom v rámci 2.
Národního semináře NAKLIV.
 Úkol č. 13: Zjistit preference týkající se tématu pracovního semináře u všech členů komise
IVIG, tj. prostřednictvím konference VYCHOVA (H. Landová)
Termín: Do 19.12.
IVIG 2012: Proběhla diskuse týkající se podoby semináře IVIG 2012. Termínu a místa
konání. H. Landová informovala, že Bibliotheca Academica 2012 se bude pravděpodobně
konat na konci září v Pardubicích, tj. přibližně týden po dosud plánovaném termínu IVIG
2012 (aula v Jinonicích je zamluvena na 20. 9. 2012)

Dále byly diskutovány tyto body:
-

Nosné téma: Měření dopadu informačního vzdělávání? Jedná se o klíčové téma (M.
Špála), které by mělo být relevantní pro všechny VŠ knihovny, která budou muset stále
častěji dokládat statistická data týkající své činnosti, tedy i informačního vzdělávání (H.
Landová uvedla aktuální příklad zahraniční evaluace na SIC ČZU)

-

Návrh J. Zikušky uspořádat seminář IVIG 2012 spolu se závěrečnou konferencí projektu
NAKLIV – v září či v říjnu. Byly diskutovány možné výhody i nevýhody tohoto pojetí:
Výhody: možnost dvoudenní akce, tj. účastníci IVIGu nebudou odjíždět během
pracovního odpoledne či ihned po jeho skončení a bude větší prostor pro diskuse;
možnost získat nové účastníky, kteří dosud na IVIG nejezdili; lepší zázemí a finanční
zajištění celé akce
Nevýhody: pokud bude IVIG mimo Prahu, může přijít o účastníky z malých pražských
knihoven (např. ústavů AV ČR); další dvoudenní akci v jednom roce (po národním
semináři v červnu) již zaměstnavatel neproplatí; někteří by to mohli brát jako dvě stejné
akce, na které se nevyplatí jezdit.
Nakonec z diskuse vyplynuly dvě varianty:
a) Seminář IVIG 2012 se uskuteční jako vždy – tj. jako jednodenní akce v Praze, v aule
v Jinonicích, 20. 9. 2012
b) Seminář IVIG se uskuteční v Brně, jako součást dvoudenní akce: tj. 1. den IVIG, 2.
den závěrečná konference projektu NAKLIV
 Úkol č. 14: Zařídit „hlasování“ v rámci konference VYCHOVA o výše uvedených
variantách konání semináře IVIG 2012 (H. Landová)
Termín: do 19.12.
 Úkol č. 15: Zjistit názor VV AKVŠ na pořádání společné akce Komise IVIG a
projektu NAKLIV (H. Landová)
Termín: do 19.12.

6) Různé


J. Zikuška: spolupráce s NAKLIV: informace o Komisi IVIG na portálu NAKLIV
Závěr: J. Zikuška připraví text a pošle ho H. Landové k autorizaci



J. Zikuška informoval o připravovaném e-learningovém kurzu pro knihovníky, kteří
přicházejí do knihoven a seznamují se s problematikou informačního vzdělávání. Byla by
vítaná spolupráce členů komise.
Závěr: J. Zikuška připraví osnovu kurzu a pošle ji do konference VYCHOVA jako výzvu ke
spolupráci. Členové se pak budou moci přihlásit k jednotlivým tématům.

Zapsala: Hana Landová, 7. 12. 2011
Posláno do konference VYCHOVA k připomínkám: 7. 12. 2011
Finální verze: 15. 12. 2011

