INSTRUKCE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích 2019
Konference se bude konat 17. 10. 2019 v Ballingově sále Národní technické knihovny
(Technická 6, 160 80 Praha 6 – Dejvice).

Informace k příspěvkům a prezentacím pro přednášející:
Přibližný časový harmonogram
Zaslání příspěvku do sborníku ČJ/AJ do:
Zaslání prezentace ČJ/AJ do:
Texty rozešleme recenzentům
Konference
Zašleme recenze a pokyny k opravám autorům
Zaslání upravených textů zpět
Texty zašleme k překladu nebo korektuře
Zašleme přeložené texty ke kontrole autorům
Zaslání finálních odsouhlasených textů autory

16. 9.
7. 10.
17. 10.
14. 10.
29. 10.
20. 11.
29. 11.

Délka příspěvků a prezentace, termín odevzdání


Přednáška v českém jazyce v rozsahu max. 20 min. + 5 rezerva a dotazy



Plný text příspěvku (5-10 normostran) v českém jazyce, termín dodání do 16. 9.
2019. Pro plný text příspěvku zašleme šablonu, do které přednášející text vloží.



Prezentace (do 15 slidů) v českém i anglickém jazyce, termín dodání do 7. 10. 2019.

Příspěvek můžete dodat v češtině nebo v angličtině. Pokud text dodáte v češtině, až budou
hotové recenze a úpravy, necháme texty přeložit rodilým mluvčím a požádáme Vás
o zpětnou kontrolu překladu. Pokud odevzdáte text v angličtině, můžeme se domluvit, zda
necháme udělat korektury textu. Text bychom po korektuře opět poslali ke schválení.
Plný text příspěvku potřebujeme v anglickém jazyce. Anglický jazyk preferujeme ze dvou
důvodů. Jedním důvodem jsou požadavky na zařazení příspěvků do databáze Scopus, které
chceme plnit. Druhým důvodem je šíření konferenčních výstupů mezi odborníky ze
zahraniční komunity, protože šedá literatura je velmi specializované téma a sdílení
informací a zkušeností je velmi důležité.

Sborník vychází jako recenzovaný. Každý příspěvek bude hodnocen dvěma recenzenty
z oboru, do kterého spadá. Autorovi bude zaslána recenze a bude požádán, aby příspěvek
upravil podle pokynů a návrhu recenzentů.
Soubory nazývejte prosím ve formě

Prijmeni_fulltext
Prijmeni_prezentace

Prezentace a plné texty příspěvků zasílejte na email hana.vycitalova@techlib.cz. Pokud by
byl Váš příspěvek větší než 2 MB, zkomprimujte prosím soubor do ZIP.

Detailní pokyny k prezentacím a příspěvkům
Prezentace




Zasílejte ve formátu PPT nebo PPTX (preferujeme formát 4:3), nepřevádějte prosím
do PDF.
Na úvodním slidu uveďte své jméno, instituci, datum a název konference.
Uvádějte zdroje obrázků, tabulek a grafů, pokud nejsou vaším dílem a ověřte si, zda
je můžete použít.

Příspěvek







Zasílejte ve Wordu, pokud je to možné, využijte šablonu v příloze.
Do příspěvku uveďte své jméno, instituci, email, abstrakt a klíčová slova.
Použijte zaslanou šablonu.
Pokud je to možné, pokuste se citovat použité zdroje podle normy ČSN ISO 690,
můžete využít třeba generátor citací http://www.citace.com/.
Uvádějte zdroje obrázků, tabulek a grafů, pokud nejsou vaším dílem a ověřte si, zda
je můžete použít.
Pokud byste měli problém s obrázky, můžete je poslat jako samostatné soubory
(ideálně v JPG formátu) a vyznačit do textu jejich umístění.

Organizační informace pro přednášející:
1. Technické vybavení
V přednáškovém sále je k dispozici dataprojektor, plátno, mikrofon a počítač. Během
prezentace je možné využít online ukázky prostřednictvím internetu.

2. Licence
Autor příspěvku bude požádán o souhlas s publikováním své prezentace a příspěvku
pod licencemi Creative Commons a o souhlas se zveřejněním videozáznamu prezentace
příspěvku.

3. Recenze
Sborník příspěvků od loňského roku vychází jako recenzovaný sborník. Každý příspěvek
bude hodnocen dvěma recenzenty z oboru, do kterého spadá. Autorovi bude zaslána
recenze a bude požádán, aby příspěvek upravil podle pokynů a návrhu recenzentů.

4. Sborník
Všechny příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na webových
stránkách a budou vloženy do Institucionálního repozitáře Národní technické knihovny,
následně budou také zveřejněny v Digitálním repozitáři NUŠL. Příspěvky ze sborníku
vyjdou také ve speciálním čísle časopisu The Grey Journal, díky tomu budou zařazené
do databáze Scopus.

5. Další konferenční výstupy
Prezentace v češtině i angličtině a videozáznamy přednášek budou zveřejněny
v Institucionálním repozitáři Národní technické knihovny, následně budou také
zveřejněny v Digitálním repozitáři NUŠL.

6. Registrace na konferenci
Přednášející se nemusí na konferenci přihlašovat prostřednictvím webového formuláře
a platit vložné, jeho registrace proběhne automaticky.

Kontakt:
Hana Vyčítalová (Národní technická knihovna v Praze)
hana.vycitalova@techlib.cz
Tel. +420 232 002 537

