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konferencia CRIS2018, ktorá sa uskutoční v júni 2018 v švédskom meste Umeå. Ústrednou témou konferencie bude FAIRness
of Research Information.
Všetky prezentácie budú uložené v otvorenom repozitári euroCRIS, dostupnom v rámci webového sídla euroCRIS (www.
eurocris.org).
Pre 26 slovenských účastníkov, z ktorých veľká väčšina sa na podobnom podujatí zúčastnila prvý raz, nesporne najväčším
prínosom bola možnosť oboznámiť sa s problematikou komplexného spracovania výskumných informácií v európskych krajinách. Výsledkom by mali byť pribúdajúce systémy, evidujúce výskumné informácie a dáta v rámci jednotlivých inštitúcií VaV
a prehlbujúca sa interoperabilita jestvujúcich systémov na celoštátnej úrovni.
Ing. Danica Zendulková

danica.zendulkova@cvtisr.sk
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memOrY 2017 – spoločná reflexia hodnôt
Druhý ročník konferencie MEMORY 2017 opätovne
ukázal, aký veľký je potenciál pamäťových a fondových inštitúcií. Tak, ako ho každý archív, múzeum či knižnica reprezentujú samostatne, tak sú
so spoločne nastavenými hodnotami schopné dokázať ešte viac. Veď práve podujatie MEMORY to
je hľadanie synergie týchto inštitúcií.
Konferencia MEMORY 2017 prostredníctvom odborných
prezentácií kolegov z radov archivárov, múzejníkov a knihovníkov prezentovala práve tak široké spektrum aktivít, ako je rozsiahly profesijný záber tohto podujatia.
Hovorilo sa o archivácii slovenského webu, osobných
fondoch v pamäťových inštitúciách, digitalizácii a zverejňovaní digitalizovaného obsahu. Neobišli sa aktuálne
témy eGovernment-u, digitálneho kurátorstva a takzvaných „social bots“ na sociálnych sieťach.
Nám sa v redakcii podarilo získať autentické vyjadrenia
dvoch z prezentujúcich rečníkov. Každé z nich je iné, no
obe potvrdzujú význam konferencie.

Ako to vidia tí druhí – odvaha k zmene – spoločná reflexia hodnôt
rNdr. micHAL ČerNý,
Filozofická fakulta MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví
„Konference pro mne byla zajímavá v několika pohledech. Tím prvním byla schopnost integrovat – různé
přístupy, pohledy, témata. Paměťové instituce představují velice široký rámec různých organisací s rozličnými oblastmi zájmů, ale také problémy. Přišlo mi velice zajímavé se seznámit s tím, jak to vidí Ti druzí
a současně případně hledat mosty mezi jednotlivými aktéry – od přímé spolupráce, po vzdělávání nebo
volnou inspiraci.
Druhým zajímavým bodem pro mne byla odvaha ke změně. V podstatě všichni si uvědomujeme, že instituce, které zastupujeme a ve kterých pracujeme, mají jisté problémy a limity. Pokud mají uspět ve
21. století, musí se transformovat. K této změně je třeba odvahy, protože znamená vyjití z bezpečí a standardů. Myslím, že
právě taková odvaha, byť místy spojená se zdravou kritikou či skepsí, zde byla přítomná. Paměťové instituce jsou kritické, přísné, tradiční, ale současně otevřené k růstu, spolupráci a změnám.
V neposlední řadě mne potěšila absence předsudků. Měl jsem pocit, že jednotliví účastníci mají ochotu naslouchat a vnímají,
že to, co dělá ten druhý, může být přínosné také pro ně. Že i jim to může pomoci, případně mu může být sám nápomocen.
Doufám také, že se účastníci nebojí humoru, který zde byl přítomen též. Nebrat sám sebe příliš vážně, mít schopnost nadhledu, je nezbytným předpokladem pro komunikaci. Pro pozvání druhého, pro pěstování spolupráce.Na závěr si dovolím ještě
jednu méně vážnou poznámku. Velice mne zaujalo občerstvení ve formě kávy a bábovky. V žertu a nadsázce se říká, že právě
tyto dvě potraviny představovaly v Českých zemích větší hodnotový rámec u běžného měšťanstva nežli vlastenectví a národovectví. Mám pocit, že snaha o společnou reflexi hodnot se – byť nevím zda zamyšleně – projevila také zde. Společné sdílení hodnot a společenská zodpovědnost totiž představují onen půdorys integrující spolupráce o kterém jsme mluvili prve.“
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dôležité stretnutia – nevyriešené otázky aj nové podnety – ešte lepšie ako doteraz
mgr. jÁN vALO,
Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a PVH
„Aj druhý ročník tohto podujatia – vedecká konferencia MEMORY 2017 ukázala, ako dôležité sú stretnutia odborníkov a ľudí z viacerých disciplín v oblasti ochrany a sprístupňovania nielen nášho bohatého
kultúrneho dedičstva.
I tento ročník síce trval iba jediný deň, ale odznelo tu dovedna 15 zaujímavých a hlavne podnetných príspevkov, ale poskytol predovšetkým priestor na prezentáciu obrovského množstva zaujímavých projektov, otvoril niektoré doteraz nevyriešené otázky a zasadil semienko podnetov na nové nápady či ďalšiu
tvorivú prácu nielen v oblasti archívnictva, muzeológie, knižničnej a informačnej vedy.
Ako jeden z organizátorov podujatia pevne verím, že všetky prednesené príspevky budú čoskoro publikované v pripravovanom zborníku a dúfam, že v poradí tretí ročník konferencie MEMORY bude ešte lepší ako tie doterajšie. Rovnako dúfam, že sa
výrazne rozšíri záber účastníkov aj o ďalších odborníkov z iných pamäťových a fondových inštitúcií, vedeckých pracovísk či už
zo Slovenska alebo zahraničia.“

Konferencia MEMORY 2017 sa konala 25. októbra 2017. Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor
Univerzity Komenského, ktorá bola jedným z organizátorov podujatia. Hlavným organizátorom je spoločnosť KOVAL SYSTEMS,
a. s. K ďalším organizátorom patrí už spomínaná Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; Spoločnosť slovenských archivárov; Slovenská asociácia knižníc; Zväz múzeí na Slovensku a Rada galérií Slovenska.
Mgr. Eva Vašková
eva.vaskova@cvtisr.sk
(Centrum vedecko-technických informácií SR)
Foto: KOVAL systems, a.s.
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