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O problematike open access
ako vysoko aktuálnej téme in-
formačnej spoločnosti sa di-
skutovalo na pôde SAV.

V novembri minulého roka
(27. 11. 2012) sa tu konal se-
minár, na ktorom odzneli
prednášky odborníkov zo Slo-

venska, Čiech i Veľkej Británie.

Tematicky boli venované najmä riešeniu otvoreného prí-
stupu, jeho podpore či perspektívam pre vydavateľov.

Jindra Plánková zo Sliezskej univerzity v Opave sa venovala
vymedzeniu pojmu open access (OA), hovorila o prvkoch
systému otvoreného prístupu a jeho praktickej realizácii.

Medzinárodné projekty na podporu OA, najmä 7RP EÚ a

v rámci neho iniciatíva OpenAIRE, ktorá je infraštruktúrou
budovanou pre výskum v Európe, boli témou pre Alojza An-
droviča a Tomáša Filu z Univerzitnej knižnice v Bratislave.

O skúsenosti v oblasti OA sa podelila i Akadémia vied ČR pre-
zentáciou Ivy Burešovej a postavenie Centra vedecko-tech-
nických informácií SR (CVTI SR) pri riešení otvoreného
prístupu prezentovala Mária Žitňanská. Medzi inými upozornila
na budovanie komplexných systémov na podporu vedy a vý-
skumu zo strany CVTI SR.

Záver patril Natalii Timiraos z OA vydavateľstva BioMed Cen-
tral. V tomto prípade išlo o pohľad z praxe.

Prezentácie všetkých prednášajúcich sú dostupné na webo-
vej adrese:

https://docs.google.com/folder/d/0B28N9bRKuO7gWV9PcH
haT2huVjQ/edit#

Open Access – nová cesta k vedeckým poznatkom

Konferencia GreyLiterature zavíta na Slovensko!

Domovom medzinárodnej konferencie o sivej literatúre GreyLiterature je každý
rok iná krajina európskeho či amerického kontinentu. V tomto roku zavíta 15.
ročník konferencie GreyLiterature na Slovensko. Spoluorganizátorom tejto vý-
znamnej konferencie bude Centrum vedecko-technických informácií v SR,
ktoré sa aktívne zapája do aktivít medzinárodnej organizácie pre sivú litera-
túru GreyNet International. CVTI SR sa k organizácii pripojilo už v roku 2010,
keď sa stalo jej inštitucionálnym členom. Od roku 2012 je asociatívnym čle-
nom, ktorý sa môže aktívne podieľať na rozvoji spolupráce v rámci tejto orga-
nizácie.

Rok 2013 je pre organizáciu GreyNet International výrazným medzníkom,
keďže v tomto roku oslávi 20. výročie svojho vzniku. Práve téme akéhosi po-
ohliadnutia sa v sivej literatúre bude venovaný 15. ročník konferencie, kto-
rého ústrednou témou

bude „Sivý audit: priestor pre posúdenie v sivej literatúre“ (The
Grey Audit: A Field Assessment in Grey Literature).

Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. – 3. 12. 2013 v priestoroch
CVTI SR v Bratislave. Konferenčnému výboru bude predsedať ria-
diteľ CVTI SR – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., členkami konferenčného
výboru budú Mgr. Marta Dušková a Mgr. Ľudmila Hrčková. Konfer-
encia sa bude konať v rámci implementácie národného projektu:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Sloven-
sku – NITT SK.

Viac informácii o konferencii sa dozviete na: http://www.textre-
lease.com/gl15announcement.html.

Obr. vpravo: GL 14 versus GL 15 – zľava Mgr. Marta Dušková (CVTI SR),
Mgr. Ľudmila Hrčková (CVTI SR), Dominic Farace (GreyNet International,
Holandsko), Stefania Biagoni (ISTI-CNR, Taliansko – organizátor GL 14)
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