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ilide2017conference
Hotel Družba, Jasná pod Chopkom, Slovenská republika
2. – 5. 4. 2017
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1. Účel cesty
Konference ILIDE2017 je ideovým pokračováním jarního běhu konference Digitálna knižnica.
Konferenci organizovala Slovenská chemická knižnica, Spolok akademických knižníc,
Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzitná Knižnica Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica.
Práce v organizačním výboru konference se účastnila Štěpánka Žižková. Stránky konference
jsou na této adrese: http://ilideconference.schk.sk/wordpress/, návštěva konference souvisí
s plněním úkolu PHÚ E.1.
2. Časový průběh cesty
Konferenci předcházela předkonferenční večeře pro vybrané účastníky konference. Další
předkonferenční událostí byl workshop k projektu LOCKSS, https://www.lockss.org/ .
Samotná konference začala dne 3. 4. 2017 a byla ukončena 4. 4. 2017 v 18,00 hod.
3. Průběh navštívené akce/jednání
První konferenční den byl zasvěcen zejména problematice digital humanities, téma otevřel
zástupce Stanford University, následovaly pak další ukázky řešených projektů a přístupů
k problematice uložení a prezentace dat, včetně následných služeb.
Následující den byl zasvěcen jednak problematice Open Science a Open Access, tak
samozřejmě s tím spojenou problematikou dlouhodobého uložení dat a LTP.
Každý blok přednášek byl zakončen tzv. Open Coffee, takže účastníci měli možnost
s jednotlivými přednášejícími dodiskutovat jimi prezentované téma, aniž by se narušoval
chod a časový rozvrh konference. Na závěr konference bylo ještě komukoliv ze zúčastněných
umožněno v rámci tzv. Lightning talks v rámci max. pětiminutového vystoupení sdělit
cokoliv k odpřednášeným tématům.
4. Závěry/shrnutí
Účast na konferenci Digital Library přinesla posun v informacích o digitálním obsahu, open
access, open science a souvisejících tématech. Dalším důležitým přínosem byla široká
možnost zapojení se do debat s kolegy, kteří řeší obdobné odborné problémy ve výše
zmíněných oblastech.
5. Anotace ZC
Konference ILIDE2017 poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy
a posledními informacemi k tématu digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního
zpřístupnění digitálního obsahu. Program byl zahájen předkonferenčním workshopem.
Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro
osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
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