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Knihovní informační systémy a jejich 
začlenění do IS vysokých škol 

 

Termín konání: 21. 5. – 22. 5. 2018 
Místo konání:  Harmony Club Hotel  
 Špindlerův Mlýn 

 www.harmonyclub.cz 
 
 
 
 
 
Knihovní informační systémy jsou relativně samostatnou částí IS na vysokých školách, odráží 
se tak skutečnost, že také knihovny jsou z pohledu jejich provozu relativně samostatnou 
součástí univerzit. Akademická obec však využívá nejen knihoven na vlastních univerzitách, 
ale i jiné studijní a vědecké knihovny, a i to je jeden z hlavních důvodů, proč také Národní 
technická knihovna je významným členem sdružení Eunis.  
 
Konference Eunis se knihovním systémům věnovala více než před 12 lety a za tu dobu 
nastaly změny nejen ve vlastních knihovních systémech, ale zejména vznikly nové požadavky 
na zpracování informací, ukládání kvalifikačních prací, odborných prací, zjišťování 
plagiátorství, sledování a evidence informací o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací a byla 
vytvořena řada vazeb mezi IS vysokých škol a knihovními systémy.  
 
V rámci konference by mělo dojít k výměně informací, jak je uvedená problematika řešena na 
jednotlivých školách. Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT 
infrastruktury, knihoven, managementu a administrativním pracovníkům. Zúčastněné firmy 
budou mít příležitost prezentovat svá řešení.  



 

 

 
Základní tematické okruhy 
 
- současné knihovní systémy používané na VŠ 
- řešení požadavků na ukládání kvalifikačních a odborných prací z IS vysokých škol 
- plagiátorství 
- tiskové systémy, platební systémy 
- evidence tvůrčí činnosti (RIV, RUV) 
- komunikace knihoven s akademickou obcí,  webové stránky knihoven, sociální sítě 
- uchopení GDPR v knihovních systémech 

 
 

 
Pokyny k zaslání příspěvku 
 
Příspěvky budou recenzované. Témata a anotace příspěvků zasílejte na adresu 
rychlik@civ.zcu.cz. Program bude sestaven z vybraných příspěvků, struktura programu a 
pořadí příspěvků bude upraveno podle rozsahu a obsahu došlých témat.  
 
 
Základní termíny 
 
Odeslání anotace příspěvku: 10. března 2018  
Oznámení o zařazení příspěvku: 24. března 2018 
Odeslání příspěvků do sborníku:  14. dubna 2018 
Registrace (na www.eunis.cz): do 27. dubna 2018 
Konání konference: 21. - 22. května 2018 
 
 
Poplatek 
 
Vložné na konferenci 1 500 Kč bude hrazeno bankovním převodem. 

Číslo účtu: 2336097001/5500 
KS: 308 
VS: IČO organizace účastníka 
Poznámka: jméno účastníka 

Za účastníky z členských organizací EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ. 
 
Příjezd na konferenci je možný již v neděli 20. května 2018. Konferenční dny budou pondělí 
21. 5. a úterý 22. 5. 2018. 
 
Ceny zlevněného ubytování jsou 895 Kč/os./noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném 
dvěma osobami nebo 1 390 Kč/os./noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném jednou osobou. 
Ceny jsou se snídaní a volným vstupem do bazénu a whirlpoolu po celou dobu pobytu. 
Ubytování si každý účastník hradí sám. Parkovné bude placeno zvlášť 200 Kč na noc. 
 
 
Podrobné informace a registrační formulář najdete na www.eunis.cz .  


