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3.0 Česko

Tento dokument byl stažen z Národnı́ho úložiště šedé literatury (NUŠL).
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Open Access 
aneb Open your mind! 

24. – 30. října 2011

26. 10. 2011 od 10.00, Ballingův sál, Národní technická knihovna

P R O G R A M

09.30 – 10.00 Registrace účastníků

10.00 – 10.15 Zahájení semináře a představení projektu Sharing Knowledge – Open Access Repositories in the V4 Countries

10.15 – 10.45 Trendy „Open Access“ a jejich využití (PhDr. Jindra Planková, Ph.D.)
Abstrakt: Globální změny v nově budované informační společnosti 
intenzivně zasahují do všech oblastí vědecké komunikace 
a zpřístupňování společenského poznání. Hlavní úlohu zde 
sehrávají procesy informačního průzkumu spojeného s komplexem 
při zpřístupňování, vyhledávání a zprostředkování odborných 
informací a poznatků z informačních zdrojů s otevřeným přístupem. 
Příspěvek se bude zabývat aktuálními otázkami otevřeného přístupu 

k odborným a vědeckým informacím a poukáže na změny při jejich 
komunikaci. Na základě praktických i teoretických východisek bude 
formulován obecný model moderního fungování systému „Open 
Access“, budou charakterizovány jednotlivé faktory a prvky sytému, 
s odkazem na možnosti jejich uplatnění při komunikaci vědeckých 
a odborných informací, v oblasti vědy a výzkumu v českém 
prostředí.

10.45 – 11.15 OA časopisy pro technické obory (Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková)
Abstrakt: Příspěvek shrne možnosti využití open access časopisů 
v odborném životě (pro studenty, doktorandy, vědecké pracovníky). 
Praktické ukázky budou zaměřeny na časopisy z oblasti technických 

věd. Zároveň budou představeny aktivity Ústřední knihovny ČVUT 
na poli propagace OA.

11.15 – 11.45 Komu se nelení, tomu se zelení – „Open Access Greenhorns“ (Tereza Simandlová)
Abstrakt: Jednou z cest otevřeného přístupu je zelená cesta (green 
road). Vydá-li se vědec/odborník/student po zelené cestě, doputuje 
až k repozitářům institucionálním, předmětovým či osobním, kde 

buď může autoarchivovat svoji vědeckou práci, či získat přístup 
k práci ostatních. Open Access “Greenhorni” se v poslední době 
množí jako houby po dešti. Znáte i vy svůj repozitář?

11.45 – 13.30 Přestávka na oběd 

13.30 – 14.00 Open Access jako nový trend ve vědecké komunikaci na českých vysokých školách (Mgr. Lucie Vyčítalová)
Abstrakt: Příspěvek zmapuje situaci z hlediska otevřeného přístupu 
k vědeckým výstupům na českých vysokých školách a zároveň 
se zaměří na podpůrné aktivity Asociace knihoven vysokých škol 

ČR. Ve druhé části příspěvku bude představena Digitální knihovna 
Univerzity Pardubice, její začlenění do struktury univerzity a zároveň 
její napojení na významné světové systémy a služby.

14.00 – 14.30 Podpora vědy a výzkumu v univerzitních knihovnách (Ing. Lukáš Budínský)
Abstrakt: Knihovna již dávno není pouze místem pro výpůjčku 
knih, ale stává se primárně centrem služeb. Zejména univerzitní 
knihovny obsluhují široké spektrum uživatelů od studentů přes 
doktorandy až po vědecké pracovníky a nabízejí bohaté portfolio 
služeb pro všechny cílové skupiny. Přednáška přiblíží, co vše 

může knihovna nabídnout pro podporu vědy, výzkumu a Open 
Access na příkladu Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ta 
s využitím nejmodernějších technologií (SFX, MetaLib, DSpace, 
Xerxes) a informačních specialistů vychází vstříc požadavkům těch 
nejnáročnějších uživatelů–vědců a studentů doktorských programů.

14.30 – 15.00 Knihovna AV ČR a otevřený přístup k informacím (Mgr. Iva Burešová)
Abstrakt: V úvodní části je představena politika otevřeného přístupu 
v Akademii věd ČR a stručně představeny základní principy volného 
publikování a zpřístupňování informačních zdrojů (open access) 
v prostředí AV ČR. Další z částí je zaměřena na popis výhod a nevý-

hod publikování s volným přístupem, trendy ve vývoji tohoto hnutí 
a aspekty otevřeného přístupu. Poslední část je věnována aktivitám 
AV ČR v oblasti otevřeného přístupu – tj. budování institucionálního 
repozitáře fond na podporu „gold“ open access publikování.

Seminář moderuje: PhDr. Radka Římanová

Národní technická knihovna 
a Ústřední knihovna ČVUT pořádají 
v rámci Open Access Week seminář

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
České vysoké učení technické v Praze


