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Národný workshop OpenAire
Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnil v Centre vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave národný workshop, ktorý zorganizovalo CVTI SR vďaka
podpore projektu OpenAIRE.

Ďalšou prednášajúcou bola pani Gwen Franck, tiež z projektu OpenAIRE, ktorá nám prostredníctvom Skypu predstavila pilotný program OpenAIRE FP7 Post Grant OA Pilot:
výsledky prvých dvoch rokov.

OpenAIRE je projekt, ktorého cieľom je podporovať otvorenú
vzdelanosť a zlepšiť vyhľadateľnosť a opätovné využitie výskumných publikácií a dát. Na tejto iniciatíve spolupracuje 50
partnerov zo všetkých krajín Európskej únie aj mimo nej, Slovensko nevynímajúc (OpenAIRE, 2017). Centrum vedeckotechnických informácií SR plní za Slovenskú republiku
v súvislosti s projektom OpenAIRE úlohu tzv. National Open
Access Desk (NOAD).
Workshop bol určený vedcom, knihovníkom, koordinátorom
projektov H2020 a FP7, vydavateľom, politickým činiteľom
a ďalším záujemcom o problematiku otvoreného prístupu.
Zišlo sa na ňom približne 80 účastníkov.
Medzi hosťami nechýbala pani Iryna Kuchma, ktorá sa
priamo podieľa na riešení projektu OpenAIRE.

Vo svojej prezentácii nám priblížila ciele pilotného programu,
kritéria oprávnenosti pri žiadaní o grant a ponúkla aj štatistické ukazovatele týkajúce sa už dosiahnutých výsledkov.
Ďalšou témou, ktorá odznela na workshope bola téma Open
Access v Horizonte 2020, ktorý nám predstavila pani Barbora Kubíková z Centra vedecko-technických informácií SR.
Problematiku nám objasnila z pohľadu Národného kontaktného bodu H2020 pre právne a finančné otázky, ktorého pozíciu v CVTI SR zastáva. Účastníkom vysvetlila najmä pravidlá
účasti na programe H2020, aj to, ako splniť požiadavky Európskej komisie ohľadom OA publikovania výsledkov projektov programu H2020.

Projekt nám bližšie predstavila vo svojej prezentácii OpenAIRE:
podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v EÚ aj mimo nej.
Oboznámila nás v nej s podporou projektu pri implementácii
požiadaviek Európskej komisie aj v rámci pilotného programu
otvorených dát, predstavila nám niektoré služby a nástroje,
ktoré projekt ponúka, venovala sa téme zdieľania, ukladania
a publikovania formou Open Access, ponúkla prehľad informácií o financovaní projektu v OpenAIRE a okrem otvoreného
prístupu sa venovala aj problematike otvorenej vedy (Open
Science), ktorá je v poslednom období často diskutovanou
témou a tiež službám, ktoré OpenAIRE v súvislosti s Open
Science ponúka.
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Pani Skarlet Ondrejčáková z Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nám vo svojom príspevku pod názvom Princípy otvoreného vládnutia – národná politika na podporu otvorenej vedy a otvoreného
prístupu predstavila Iniciatívu pre otvorené vládnutie a jej
akčný plán na roky 2017 – 2019. V rámci akčného plánu bližšie rozviedla bod 2.2 Otvorený prístup k výsledkom výskumu
a vývoja, jeho silné a slabé stránky, aj jednotlivé úlohy, ktoré
z akčného plánu vyplývajú pre CVTI SR.

Popoludňajší program bol venovaný témam, ktoré úzko súvisia so zavádzaním Open Access publikovania do praxe.
Pani Zuzana Adamová z Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa vo svojej prezentácii Licencie Creative
Commons venovala licenciám, bez ktorých sa dá len ťažko
predstaviť otvorený prístup a ktorých aplikáciu na diela, v súvislosti s Open Access publikovaním, odporúča aj Európska
komisia.

Poslednou, no ani zďaleka nie menej dôležitou témou, ktorá
v rámci workshopu odznela bola téma Predátori: hrozba
v Open Access publikovaní. Problematiku nám predstavila
pani Lucia Nižníková z Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Upozornila nás na podvodné
praktiky predátorov, uviedla názorné príklady predátorských
časopisov a konferencií a poskytla nám aj praktické odporúčania, ako sa vyhnúť predátorom.

Posledným bodom programu bolo Open Café, kde mali
účastníci workshopu príležitosť stretnúť a porozprávať sa
s jednotlivými prezentujúcimi. Túto možnosť mnohí privítali
a naplno využili.
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informačné interakcie 2017: prehľad príspevkov
Dňom 17. októbra 2017 o 9.00 hod. sa v konferenčnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave otvoril ďalší ročník
medzinárodnej konferencie Informačné interakcie v spolupráci Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tohtoročná konferencia bola
organizovaná ako súčasť výskumného projektu VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy a projektu APVV 15-0508 Human Information Behavior in the Digital Space (HIBER). Partnermi konferencie boli Cosmotron Slovakia and Bohemia, spoločnosť SVOP s. r. o, ITlib: Informačné technológie a knižnice
a Vydavateľstvo odbornej literatúry Poradca s. r. o.
Do programu jednodňovej konferencie sa okrem slovenských prezentujúcich zapojili hostia z rôznych európskych krajín, konkrétne z Holandska, Maďarska, Českej republiky a Poľska. V priebehu dňa sa na 12 odborných príspevkov prišlo pozrieť vyše
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