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1. Účel cesty
44. výroční konference sdružení evropských akademických knihoven LIBER v letošním
roce zorganizovaly ve dnech 24. – 26. 6. 2015 Imperial College v Londýně společně
s London School of Economics. Hlavním tématem konference byla problematika Open
Science – Otevřené vědy. Celá konference probíhala v budově Imperial College of
Science, Technology and Medicine. Hlavnímu konferenčnímu dění předcházely
semináře a schůze výborů LIBER.
Konference je organizována do předem i na místě volitelných, tematicky řazených,
odborných bloků workshopů a společného jednání celého pléna. V průběhu konference
byly plénem odhlasovány zprávy o čerpání prostředků a závěrečná zpráva o činnosti
LIBER v roce 2014 a do executive boardu byla zvolena Anja Smith z Utrechtské
univerzitní knihovny.
Česká republika byla na této konferenci zastoupena účastníky z NTK, NK ČR, ČVUT,
Univerzity Pardubice a Technické univerzity v Ostravě – Vysoké školy báňské.
Podrobnosti o konferenci najdete zde: http://www.liber2015.org.uk/ , adresa stránky
LIBER je http://libereurope.eu/.
2. Časový průběh cesty
Přílet: 23. 6. 2015, 12:20, ubytování
Jednání: 24. – 26. 6. 2015
Odlet: 26. 6. 2015, 19:45
3. Průběh navštívené konference
24. 6. 2015
 Dopolední program, navštívené workshopy:
o Advocacy and Communications SC Workshop: Copyright Reform for Text
and Data Mining.
Workshop byl veden copyright právníky Jonasem Holmem a Benjaminem
Whitem. Probíraná témata: obecné informace o autorském právu, novinky
z jednání s ústředními orgány v Bruselu, podmínky Haagské deklarace, vliv
místní legislativy na zaměstnanecká díla (je článek autora nebo
univerzity?), férové užití díla, férová distribuce, autorská omezení a jejich
vliv na výzkum, role LIBER, komerční versus nekomerční užití díla, masová
digitalizace, podrobné informace o praxi ve Velké Británii. Praktická práce
ve skupinách.
 Odpolední program:
o Slavnostní zahájení konference a prezentace hlavních přednášejících pro
plénum:
o Science and the Library in the 21st Century. Mark Walport přednesl
příspěvek o roli knihoven ve 21. století ve spojitosti s potřebou sdílet
informace a vědomosti pro podporu vědy a vzdělávání a současně
podporovat autorská práva.
o Open Science: From Vision to Action. Přednášející, Jean-Claude
Burgelman.
o Session 4: New Metrics
Altmetrie, její použití v praxi, case study University of Manchester, vliv
sdílení otevřených vědeckých dat na citation impact.
 Večerní program: Conference Dinner – jednání se zástupci nakladatelství Emerald
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25. 6. 2015
 Dopolední program, navštívené workshopy:
o Session 8: Collaboration with Stakeholders
Open Science, open Innovation, LIBER a aktivity v rámci EU, OA tituly
celosvětově, UK OA agregátor CORE (COnnecting REpositories), „Open
Mirror“, univerzitní vydavatelství a OA.
o Open Access in the Humanities Disciplines: Why is it so Hard and How Can
We Fix it?
OA a humanitní obory, specifika a stav, celkový přístup k OA souvisí
v humanitních oborech se stav a využitím EIZ.
o Invenio „NEXT“: The Next Generation Digital Library
Sponsorská přednáška, TIND library systém, vývojová skupina hledá
spolupracovníky, vývoj konsorciálního řešení.
o Discovery, Learning, Teaching: The Library as an IntegralPart of Higher
Education
Sponsorská přednáška, výhody užití nástrojů ExLibris pro podporu služeb
knihoven.
o Strategies for Promoting Open Access in a Global Context
OA a WTO, social/public goods, setkání odborníků v Berlíně Washingtonu
DC.
 Odpolední program: jednání v plénu:
o Poster session
o Setkání členů LIBERu, volby
 Večerní program: návštěva výstavy Magna Carta, Law, Liberty, Legacy v budově
British Library.
26. 6. 2015
 Dopolední program, navštívené workshopy:
Session 9: Promotion and Engagement
o Sociální sítě a jejich role ve vztahu k OA, využití OA a repozitářů se liší
podle vědních oborů, největší využití obory fyzikální, CRIS, studie: dotazník
vědcům, francouzské konsorcium COUPERIN.
o Knihovník jako člen vědeckého týmu – příklad z University of Southampton,
problém vzdělávání knihovníků v UK versus ČR – knihovník v ČR nemá jiné
vzdělání v konkrétním vědeckém oboru, jeho zapojení do vědeckého týmu
je proto složité, v UK probíhá v oblasti vizualizace dat, rešerše, open data
service, OA, publikace výsledků apod.
o Dissem.in: aplikace na prohledávání portálů a repozitářů OA, Francie,
studentská práce.
 Odpolední program: jednání v plénu:
o Prezentace Public Library of Science (PLOS), ORCID standard.
o Sponsorská přednáška – Springer Verlag – Springer podporuje OA
o Sponsorská přednáška – EBSCO, discovery, EDS
4. Závěry/shrnutí
Hlavními tématy konference byla otevřená věda a otevřený přístup k autorským dílům a
jejich vliv na široké zpřístupnění výsledků vědy. Zveřejňování má vliv nejen na výzkum
samotný, tj. významně působí pro jeho další rozvoj, ale také na autory samotné, jimž
v rámci OA nejsou upírána autorská práva, a přesto jsou tato díla citována a hodnocena.
Pro knihovny v oblasti OA existuje možnost ujmout se zásadní role (repozitáře,
zpřístupňování, publikování, zpracování vědeckých dat apod.)
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5. Dokumentace
http://www.liber2015.org.uk/
http://libereurope.eu/
https://www.imperial.ac.uk/
6. Anotace ZC
Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge
v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického
okruhu Open Acces, Open Data a Open Science, metody zpřístupnění informací pro
vědeckou a akademickou komunitu a účastnila se jednání jak v rámci četných workshopů,
tak i práce a hlasování v plénu.
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