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Místo jednání : Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
Z hlediska UKN je zajímavé:
1. Obecná pravidla. Je nutné sledovat call for papers u oborových konferencí, někdy je nutná
registrace v evidenčním systému konference, aby call for papers přišlo na mail. Vždy je nutná
přihláška, pak abstrakt. Organizátoři mění formát příspěvku (full paper x best practices x
pechakucha x poster x workshop x interactive discussion), často je pevně daná struktura
(úvod, hypotéza, metody, závěry). Metody je nutné formulovat přesně, nepoužívat fráze.
Vložné se platí skoro vždycky, i když máš příspěvek. Techniku většinou nelze vyzkoušet
předem, je nutné na to být připravený (mít s sebou vytištěné PDF). Je dobré se organizátorů
ptát na vše, čím si nejsem jistá; údaje na webu konference a v mailech se nemusí shodovat.
Nejtěžší je vědět, ke komu hovořím; publikum toleruje hodně.
2. Abstrakt. Dát kontrolovat po jazykové stránce, psát jasně a srozumitelně, krátké věty. Do
úvodu abstraktu uvést, z jaké jsem země, přidat mapku.
3. Poster. Při tvorbě lze využít templates. Na poster dávat loga institucí, vlajku ČR, svou
fotografii. K posteru přidat zmenšené postery na rozebrání, vizitky, detailní článek k posteru
- vše připevnit k posteru, nenechávat na zemi či stolech. je dobré s sebou mít všemožný
materiál na uchycení. Idea - obléci se v barvách posteru.
4. Interactive discussion. Je nutné perfektně ovládat jazyk.
5. PechaKucha. 20 slajdů prezentace, na každý je 20 sekund. Slajdy se dělají hodně graficky
zajímavé, ne moc textu. Ke každému slajdu říct max. 2-3 věty, vybrat jen klíčové informace.
Nutné velmi dobře natrénovat! Je výhodou, pokud mají slajdy jednotnou strukturu.
6. Příprava posteru komise. Následovala příprava posteru komise IVIG na konferenci
(Librarians´Information Literacy Annual Conference (LILAC), která se bude konat 23.-25. dubna
2014 na Sheffield Hallam University.
7. Poznámky. Asociace knihoven vysokých škol vyhlásí kolem 1.4.2014 program podpory
zahraničních cest. Podporovaný bude aktivní příspěvek, celkem bude vyčleněno cca 120.000
Kč.
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