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22. – 28. října 2012

Národní technická knihovna ve spolupráci
s Vysokou školou chemicko-technologickou
pořádá v rámci Open Access Week
2. ročník semináře

Open Access
aneb Open your mind!
24. 10. 2012 od 9.30, Ballingův sál, Národní technická knihovna
PROGRAM
9.00 – 9.30

Registrace účastníků

9.30 – 10.15

Zahájení semináře (Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny)

10.15 – 10.45 Open Access activities at the EU level (Daniel Spichtinger, European Commission)
in the European Research Area (ERA). Furthermore the
This presentation provides an overview of the open access
Commission also encourages national policy initiatives
activities of the European Commission as a policy maker
on access to, dissemination and preservation of scientific
and major funder of scientific research through the FP7 and
information.
Horizon 2020 framework programmes as well as activities
10.45 – 11.15

Open Access - úspěšné otevřené politiky v České republice (Radka Syrová, DiS., BBus,
Knihovna Jana Palacha)
podpora šedé a zelené budováním vysokoškolských
Do jaké míry podporují a vyžadují české instituce cestu
repozitářů závěrečných prací a jejich rozšiřováním o další
otevřeného přístupu k vědeckým informacím? Praktické
typy publikování.
příklady OA: dotování zlaté cesty otevřeného publikování,

11.15 – 11.30

Přestávka

11.30 – 12.00 Vybrané právní aspekty Open Access (Mgr. Matěj Myška, Ústav práva a technologií, PF MUNI)
Příspěvek se zaměří na praktické právní problémy
autoarchivace. Tyto otázky budou adresovány z pozice
související s aplikováním otevřeného přístupu k vědeckým
autora, instituce a komerčních vydavatelů. Teoretická
textům. Pozornost tak bude zejména věnována licencím
diskuse výše naznačených problémů bude doplněna
praktickými příklady a zkušenostmi z budování OA repozitáře
Creative Commons a jejich využívání v OA, právním
na Masarykově univerzitě.
aspektům budování zeleného OA repozitáře a problematice
12.00 – 12.30 Otevřená data a kam s nimi? (Tereza Simandlová, Národní technická knihovna)
se v posledních několika letech stávají trendem, který se
V zájmu vědecké komunity a veřejnosti jsou kromě
rozmáhá napříč jednotlivými vědeckými obory. Příspěvek se
otevřeného přístupu k plným textům také mimo jiné
zaměří na představení iniciativy Open Data, představí termín
otevřená data. Tzv. Open Data zefektivňují nejen
výměnu informací a šetří finance, ale umožňují také větší
Enhanced publication a především ukáže příklady vybraných
transparentnost ve vědecké komunikaci. Otevřená data
datových repozitářů.
12.30 – 13.00

Altmetrics: Alternativní cesta pro hodnocení vědeckých článků (Mgr. Jakub Szarzec,
Národní technická knihovna)
využívá sociálních sítí. Bude nabídnuto srovnání mezi tímto
Trendy v měření vlivu vědeckých výsledků se často nemění.
nástrojem a stávajícím stavem. Mají tyto metody vliv na
Tradičním kvantitativním způsobem, jak měřit vliv článků
sdílení vědeckých informací? Jsou sociální sítě tím pravým
na vědeckou komunitu, je počet citací. V příspěvku jsou
nástrojem pro měření kvality vědeckých publikací?
probírány možnosti inovativního nástroje Altmetrics, který
Seminář moderuje: PhDr. Radka Římanová

