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Schůzka probíhala dle programu. Z pohledu UKN je zajímavé: 

1. Celorepublikový průzkum IG2015. 
Souhrn z celorepublikového průzkumu IG2015 bude součástí zápisu ze schůzky. Do konce června 
2015 by měla být k dispozici vyčištěná data pro jednotlivé univerzity. Mgr. Jitka Prajsová 
(socioložka) bude mít příspěvek na semináři IVIG2015.  
 
2. Web komise IVIG 
Přejde se na redakční systém Joomla nebo Wordpress, hostování u ČVUT zůstane. Přidá se rubrika 
aktualit - co jsme četli, co nás zaujalo, co teď děláme. Vznikne malá pracovní skupina k webu, bude 
mít schůzku asi 14.7.2015 na ČVUT. Proběhne klasická příprava pro redesign (definování cílové 
skupiny atd.). 
 
3. ECIL 2016 v Praze 
Za českou stranu koordinuje PhDr. H. Landová. (Bibliotheca academica 2016 bude pravděpodobně 
na Univerzitě Karlově a vzhledem ke kolizi termínů bude BA posunuta.) Program, peer-review aj. 
řeší hlavní organizátorky. Místní tým má za úkol - vytipovat a oslovit keynote speakers, zajistit 
oficiální zahájení (zástupce vlády atd.), připravit společný program (welcome reception, gala 
dinner a exkurze po ČR), vytvořit propagační video. Důležité je vtisknout konferenci místního 
ducha. AKVŠ se domluví s agenturou na zajištění organizace. AKVŠ oslovuje české organizace s 
nabídkou zapojení se (např. sponzorováním letenky  atd.) a s možností účasti v lokální organizační 
komisi. Vložné bude cca 350 Euro, místo konání bude Orea Hotel Pyramida. Komise IVIG pošle 
příspěvek k celorepublikovému průzkumu gramotnosti 2015. 
 
4. Zářijový seminář IVIG 2015 
Seminář se bude zabývat výzkumy a průzkumy. Tentokrát asi nebude zahraniční host, ale 
přednáška Mgr. Prajsové, jedna teoretická přednáška a jedna přednáška zaměřená na 
vyhodnocování. Dobrovolníci z univerzit budou moci krátce prezentovat perličky z průběhu 
průzkumu na jejich mateřských univerzitách. Odpoledne proběhne workshop cílený na málo známé 
metody, povede ho PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá. Seminář bude moderovat ing. Blanka 
Jankovská. 
 
5. Bibliotheca academica 2015 
Proběhne v Ostravě, program bude členěn podle aktivit. Komise IVIG bude mít k dispozici čas na 3 
příspěvky, jedním z nich budou novinky ze zahraničí (aneb co by nás v ČR nenapadlo). 
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