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Dvoudenní konference se zabývala otevřeným přístupem k vědeckým informacím.  
 
Daniela Tkačíková představila postup projektu EU Horizontu 2020. Blíže popsala projekty 
zpřístupňování Foster, PASTEUR4OA a OpenAire. Zdůraznila důležitost zveřejňování 
informací včetně metadat. 
 
Věra Svobodová s Martinem Svobodou prezentovali vývoj dohod Licenčního centra a 
CzechElib, které by vytvořili centralizovanou databázi a registry a jejich implementaci do 
národních systémů. Nutností je, aby vzniklá instituce dokázala přijímat finance jak od státu, 
tak z grantů. V čele má stát výkonná pracovní komise. Členství má být postaveno na liberální 
spoluúčasti (platím jen to, co potřebuji). 
 
Kamil Matula představil mobilní platformy pro EIZ, díky kterým se může knihovna přiblížit ke 
čtenáři a to prostřednictvím responzivního designu, mobilního webu a aplikací. 
 
Zuzana Hájková prezentovala úspěch implementace elektronických výpůjček e-knih. Podařilo 
se jim systémově spojit čtenářské konto s katalogem a příslušnou elektronickou knihou. Tu si 
čtenář může číst přes mobil, čtečku či internet. Výpůjční doba je 21 dní. 
 
Zajímavé byly výsledky průzkumů týkající se vysokoškolských knihoven, které prezentovala 
Hana Landová. Byly provedeny na 23 institucích. Velkou úspěšnost podle nich mají e-
learningové kurzy. Věnovala se i informační výchově, kterou by měla knihovna zajišťovat. Na 
tuto funkci bohužel průměrně spadá pouze půl-úvazek jednoho pracovníka. 
 
Nejpřínosnější pro mě byla diskuzní sekce Informační podpora vědy, nové výzvy a příležitosti. 
Lenka Němečková na ní představila podporu vědy na ČVUT. Jejich knihovna tradičně 
poskytuje literaturu, rešerše, správu a vykazování publikovaných výsledků. Nově podporují 
vědeckou komunikaci, publikování a sdílení informací. Mezi novými publikačními standardy 
používají OJS, DOI, CrossCheck a ORCID.  
 
Představení knihovny UJEP mi přineslo poznání, jak může vypadat moderní univerzitní 
knihovna současnosti.  
Budova je vybavena moderní technikou, dostatkem prostoru nejen pro uživatele, ale pro 
skladové knihy a zaměstnance. Při výstavbě byl kladem důraz i na příjemné prostředí, které 
oproti Národní technické knihovně, působí přívětivě. 
  
 
 


