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Letošní ročník mezinárodní konference Open Repositories 2014
1
 hostila University of Helsinki 

společně s National Library of Finland. Tématem letošního ročníku konference, s více než pěti 

sty účastníky z 38 zemí světa, bylo zvoleno „Towards Repository Ecosystem’s“.  

Den před hlavním zahájením byl věnován workshopům, zúčastnila jsem se „Altmetrics in 

practice: How are institutional reposiktories using altmetrics today?“, jednotliví přednášející se 

podělili se svými zkušenostmi s těmito metrikami, které přinášejí další možnosti v hodnocení 

VaV.  

V úterý, po oficiálním zahájení konference, ve kterém dostala příležitost představit své plány a 

projekty Evropská komise, přednesla klíčovou přednášku „Culture Change in academia: 

Making sharing the new norm“ Erin McKiernan z National Institute of Public Health. 

McKiernan je mladou vědkyní v oboru Medical Sciences a ve své prezentaci se nejprve 

zaměřila na problematiku open access a repozitářů v Mexiku. McKiernan poukázala na to, aby 

mohl být open access uplatněn v plné míře je změna nutná na regionální, státní, institucionální i 

individuální úrovni. Za sebe uvedla své zásady, jak publikovat otevřeně (viz Obrázek 1). 

V příspěvku zároveň zazněly rady jak vyvrátit mýty a časté argumenty proti open access (nízká 

kvalita otevřených časopisů, vysoké náklady,…). Tuto prezentaci bych doporučila všem, kteří 

se snaží propagovat open access na své univerzitě. 
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                                  Obrázek 1: Erin McKiernan 

 

Následující sekce byla věnována panelové diskuzi „Sustainable Business Models for Open Access 

Services“, ve které se se její diskutéři snažili definovat služby, které jsou zásadní pro open access 

(repozitář, redakční systém pro otevřené časopisy, akademické profily, propagace open access,…). Jako 

dobré příklady byly uvedeny Sherpa/RoMEO nebo DOAJ, Alma Swan zároveň upozornila na chybějící 

interoperabilitu mezi institucionálními a oborovými repozitáři. 

Se zajímavým a účastníky dobře hodnoceným příspěvkem „My repository is being aggregated: a 

blessing or a curse“ vystoupil Petr Knoth z Open University, ve kterém se zaměřil na výhody a přidané 

hodnoty, které mohou přinést agregátory jednotlivým repozitářům. 

Celý páteční program byl věnován systémům na provoz repozitářů, v sekci DSpace proběhla velmi živá 

diskuze na téma metadat, jejich prezentace a sdílení s dalšími systémy.    

Poster Session 

Hojně zastoupena byla sekce posterů, mezi nimi byl prezentován i poster „Repository and its place at 

the University of Pardubice“. Na základě hlasování účastníků byly vítěznými postery vyhlášeny 

reprezentant z University of Toronto s názvem „Bye Bye, contentDM: a migration to Islandora a finský 

reprezentant s názvem „Open Repository Theseus – Success Story of 24 Finnish Universities of Applied 

Sciences“. 

Na webových stránkách konference
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 je možné shlédnout jednotlivé příspěvky, které zazněly v hlavním 

sálu (Congress Hall). Závěrem bych chtěla poděkovat AKVŠ za poskytnutí příležitosti zúčastnit se této 

prestižní konference. 
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