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42. výroční konference LIBER 

Mnichov, 26. 6. až 28. 6. 2013 

Zpráva ze zahraniční cesty 

 

42nd LIBER Annual Conference
1
, jejímž mottem bylo „Research Information Infrastructures 

and the Future Role of Libraries“ („Informační infrastruktury pro výzkum a budoucí role 

knihoven“), se konala ve dnech 26. až 28. 6. 2013 v Mnichově v Německu ve spolupráci 

s Bavorskou státní knihovnou (Bayerische StaatsBibliothek)2. Informace o programu 

konference, včetně prezentací, jsou zveřejněny na webu akce.  

 

Konference byla zahájena paralelními workshopy ve středu 26. 6. 2013 dopoledne, které 

předcházely oficiálnímu programu akce. Zúčastnila jsem se workshopu s názvem Scholarly 

Communication and Research Infrastructures (Vědecká komunikace a výzkumné 

infrastruktury), který byl rozdělen do dvou částí.  

 

V první části s názvem „New Horizons for Open Access Policies in Europe“ (Nové obzory 

pro otevřený přístup v Evropě), kterou moderoval prof. Norbert Lossau, prorektor Georg-

August-Universität v Göttingenu, který je vědeckým koordinátorem projektu 7. RP 

OpenAIREplus, jehož účastníkem je i ÚK VŠB-TU Ostrava, vystoupili se svými 

prezentacemi zástupci Francie, Itálie a zemí severní Evropy3, kteří představili aktivity, 

iniciativy a strategii otevřeného přístupu ve svých zemích v kontextu politiky a doporučení 

Evropské komise ze 17. 7. 20124 (2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17. července 

2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání).  

 

Další část workshopu s názvem „Ten Recommendations on Research Data Management – 

What's Next?“ (Desatero doporučení pro řízení výzkumných dat – Co bude následovat?) byla 

věnována výzkumným údajům, jejich správě a zpřístupňování na základě příkladů a praxe 

institucí, které se již touto problematikou aktivně zabývají (Technical University Delft, 

University of Oxford, UK a Tilburg University). Téma opět souvisí s doporučením EK a také 

s přípravou programu Horizont 2020, ve které bude realizován pilotní projekt otevřeného 

přístup k výzkumným údajům z projektů financovaných tímto programem. 

 

Vlastní konferenci otevřelo slavnostní zahájení, po němž následovaly zvané přednášky (prof. 

Dr. Peter Strohschneider5, President, German Research Foundation (DFG) a Dr. Jan 

Velterop6, Academic Concept Knowledge Ltd: AQnowledge, Epsom, UK) orientované na 

hlavní téma letošní konference. 

 

Další zvané přednášky byly zaměřeny na otevřené údaje z výzkumu a na ně navázané služby 

vědeckých knihoven: Liz Lyon: „Roadmaps, Roles and Re-engineering: Developing Data 

Informatics Capability in Libraries“7 a Geoffrey Boulton: „A Revolution in Open Science: 
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Open Data and the Role of Libraries“8. Svou prezentací přispěl k tématu i Carlos Morais 

Pires, zástupce Evropské komise, což bylo pro mě jako účastníka dvou projektů 7. RP EK 

obzvlášť užitečné (C. Morais Pires byl hodnotitelem projektu OpenAIRE): „Enabling Data-

Intensive Science through Advanced Data e-Infrastructures and Services“9. 

 

Těžiště konference bylo v paralelních sekcích s rozdílnou úrovní kvality. Nejzajímavějšími 

byly příspěvky věnované problematice otevřeného přístupu k výzkumným údajům a dalším 

novým formám vědecké komunikace, viz příspěvky ze sekce 1 (1.3 „Research Data 

Management and Research Libraries“10, 1.4 „MedOANet: The Copyright and OA Landscape 

in Mediterranean Europe“11). V tomto smyslu byly zajímavé také přednášky Paula Ayrise 

s názvem „Managing the Data Deluge: A Roadmap for European Universities in the Era of 

Data-driven Science“12 a Susan Reilly „Common Ground: A Policy Framework for Open 

Access to Research Data“13 či přednáška Hildegard Schäffler „Open Access – Perspectives in 

the Humanities14“. 

 

Jako obvykle se na konferenci představily se svými produkty firmy z oblasti informačního 

průmyslu i firem poskytujících služby a technologie knihovnám, jednak formou stánků, 

jednak formou prezentací v rámci hlavního programu. Představitelé hlavních sponzorů15 

(EBSCO, Elsevier, ExLibris a Springer) se snažili své nové produkty nejen propagovat, ale 

tentokrát se soustředili především na zdůraznění své podpory otevřenému přístupu 

k výsledkům výzkumu, jak k publikacím, tak k údajům, či jejich vyhledávání a vzájemnému 

propojení. 

 

Konferenci uzavřelo v pátek 28. 6. 2013 odpoledne výroční shromáždění členů LIBER. 

Kromě obvyklých bodů programu výročního shromáždění proběhly také doplňující volby na 

volná místa do výkonného výboru.  

 

Konference přinesla řadu inspirativních podnětů pro činnost AKVŠ i pro jednotlivé 

vysokoškolské knihovny. Důležitá byla především osobní jednání s cílem získat zajímavé 

zahraniční přednášky na aktuální témata pro připravovanou konferenci Bibliotheca 

Academica 2013 (Kurt De Belder, Leiden University Library a Dr Liz Lyon, United Kingdom 

Office for Library and Information Networking). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 8. 2013      Mgr. Daniela Tkačíková 
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