Příloha 1

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 5, 110 01 Praha 1

Zpráva
z cesty do

Londýna, Spojené království Velké Britanie a Skotska
na Online Information a zasedání Zwolle Group
vykonané ve dnech

30. 11. – 3. 12. 2005

Účel cesty:
•

Jednání s dodavateli služeb STK na výstavě Online Information a jednání výboru Zwolle Group

Účastník cesty:
Martin Svoboda
ředitel STK
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Účel cesty
Cílem zasedání výboru Zwolle Group bylo dosažení shody na dalším postupu a rozdělení úkolů.

Časový rozvrh cesty
Středa
Elsevier
Čtvrtek
Pátek
Sobota

30. 11. 10:35

Praha – Londýn, ubytování, pracovní večeře, příprava na jednání s

1. 12.
2. 12.
3. 12.

jednání na Online Information, pracovní večeře Zwolle Group
zasedání ZG
Londýn – Praha

15:10

Účastníci jednání
Online: Barbara Kalumenos (Elsevier), Nina Suškevičová (Suweco)
ZG: Kenny Crews (IUPUI), Pat Crockers (JISC), Eva Dibuszová (VŠCHT), Nick Evans (ALPSP),
Barbara Hicks, Wilma Mossink (surf), Jenny Pickles (Emerald), Gerard van Westrienen (surf)

Popis cesty
Online Information Exhibition
Návštěva Online Exhibition pro mne začala nepříjemností u pokladny: ačkoliv mne pořadatelé neustále
bombardují informačními materiály o Online a nabídkami bezplatného vstupu, dámy u vstupu prohlásily,
že v jejich evidenci nejsem, takže jsem zaplatil 15 liber. To nicméně nezabránilo úspěšnému jednání (mj.
i proto, že dobře připravenému jednání) se zástupkyní Elseviera o licenčních smlouvách Scopusu v ČR.
Paní Kalumenos akceptovala naše návrhy a koncem ledna se ozve s návrhy na možné řešení.
Kromě tohoto podstatného jednání jsem navštívil stánek CrossRef se snahou vyjasnit možné zpoplatnění
OpenURL resolveru. Přestože na Online nebyl nikdo dostatečně kompetentní, informativní materiály této
nepříjemnosti nenasvědčují. Ještě méně úspěšná byla snaha dozvědět se u stánku Google o strategii a
politice výběru zdrojů pro Google Scholar. Na Online byli pouze obchodníci nabízející komerční
aplikace Google.

Zasedání Zwolle Group
Zasedání mělo velmi pracovní charakter, bylo velmi dobře připraveno a dodrželo plánovanou agendu
(viz přílohu 1).
K bodům jednání:
• Ani vydavatel to nemá lehké: Emerald poskytuje 25% ze svého zisku na výzkum v oblasti
intelektuálního vlastnictví (přičemž odměny „svým“ autorům vyplácel přímo). Tento výdaj musel
obtížně obhajovat proti nárokům ochranného spolku vydavatelů a autorů, kteří se cítili poškozování
ve svém podílu z výnosu.
• ZG v roce 2006: Jak dostat Zwolle principles vícxe do povědomí? Diskuse vedla k závěrům: nová
samostatná webová stránka, potřeba “finalizovat produkt” – na webu www.surf.nl/copyright je
spousta materiálu, není však přehledně uspořádán a dobře nabízen. Bez závěru zůstala úvaha o logu
ZG. K tomuto bodu se fakticky vracela diskuse většiny bodů následujících.
• Mezinárodní porovnání autorského práva: Materiál je fakticky tabulka se sloupci – zeměmi a s řádky
– jednotlivými charakteristikami autorského zákona (AZ). Je tedy schopná expanze, doplňování,
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•
•
•

•

komentářů. Měla by tedy být prezentována jako otevřený systém s redaktorem, rovněž by měla
obsahovat živé odkazy na příslušná ustanovení daného AZ. Úkol má dvě stránky: technickou –
vytvoření a prezentace “databáze” a redakční – mechanismus aktualizace (návrh, redakce,
presentace). Zazněla i představa v souvislosti s konferencí ve střední a východní Evropě, že by
tabulky doplnily charakteristikami svých AZ I “nové země”.
Rámcová pravidla pro universitní politiku IPR: Materiál hodnocen po úpravách jako velmi koncízní
a užitečný. Žádoucí je propojení mezi Fredovými Pravidly a Kennyho Porovnáním. Kenny
doporučuje, aby všechny dokumenty na webu měly jasně stanovený původ a odpovědnost.
Závěrečná konference v CEE: Ačkoliv je k disposici určité financování, konference v Tallinu
vypadá beznadějně. Praha předložila hrubý nárys možného řešení ve dvou krocích (Příloha 2). Návrh
předběžně přijat, do konce ledna předložit k diskusi ZG.
Aktivity podobné ZG v jiných komunitách: ZG stránky/materiály jsou obecně hodnoceny jako velmi
užitečné. Naproti tomu na webech universit lze jen zřídka nalézt politiky IPR. Pro komerčního
vydavatele je obtížné “přihlásit se ke ZP”, nemusí akceptovat úplně vše.
Jak komunikovat výsledky ZG za 2006: ZG vytvořila užitečné a jedinečné produkty. Chybí jim
marketing. Je nutná strategie. Lépe uspořádané webové stránky, srozumitelná „mission“, využití
všech možností prezentace. [Poznámka k dostupnosti materiálů: prodej oficiálních publikací ILO se
zvýšil o 25% poté, co byly na webu uvolněny všchny dokumenty v pdf.] Vlastní doména
www.zwollegroup.info.
Závěr: Poslední schůzka současné ZG – Praha, 29.-31. 5., organizuje VŠCHT. Praha
(VŠCHT+STK) navrhne transformaci website včetně dynamické podoby Kennyho „Porovnání“. Na
schůzce budou dokončeny přípravy „předkonferenční porady“.

Závěr
Cesta byla krátká a velmi intensivní, podstatné jednání na Online bylo úspěšné. Zwolle Group své hlavní
úsilí skončila. Další pokračování aktivit bude zřejmě dosti spojené s „expanzí na východ“.
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Příloha 1
Agenda proposal for the meeting of the Zwolle Group in London – 2 December 2005
Venue: RDN Offices at 1st Floor, 30-32 Southampton Street, Covent Garden, London WC2E 7RA
9.00 – 9.15

Welcome and introduction

9.15 – 9.20

Agenda setting; general announcements, matters arising
Board meeting Emerald - considering financial assistance for Zwolle
Group activities

9.20 – 9.30

Minutes of the meeting of 15 April 2005 in Glasgow
(see added document)

9.30 – 11.00

Zwolle Group / Zwolle Network 2006
(see added document: “Keeping the Zwolle network connected !?” )
Discussion on the way we wil finalise the Zwolle Group activities in 2006. We
have decided to end the Zwolle Group as such early 2006, when we finalise
the toolkits-project. Unfortunately the conference in Estonia (a good
moment for a festive last meeting and exposure) didn’t get (yet?) the
necessary funding. SURF will end its funding in 2005; almost all projects and
activities are in a final stage.
The conclusions of this discussion are vital for the way we discuss the next
points on the agenda. On the other hand, the situation of those activities
and projects may have some influence on the exit strategy.

11.00 – 11.30

Coffee break

11.30 – 12.00

International comparison of CR laws
Latest update by Wilma Mossink, Kenny Crews;
follow-up and way to proceed in line with conclusions of ‘Zwolle Network
2006’

12.00 – 12.15

Framework for university policy issues
Revision of Fred Friend (see e-mail of 7-11-2005) and
Follow-up and finalising in the light of ‘Zwolle Network 2006’

12.15 – 13.30

Lunch break

13.30 – 14.00

Final Conference (in Estonia)
update by Wilma Mossink (funding etc.);
next steps – see also recent e-mails on funding options of Eric
Zimmermann – and finalising in the light of ‘Zwolle Network 2006’.

14.00 – 15.00

Zwolle-like activities in the various stakeholder communities
a) JISC-SURF: Copyright Toolkits
update on JISC-SURF joint activity (by Gerard van Westrienen)
Work package 1 and 2 on CR Toolkits on agreements and policies –
including the rights of the author and the publisher (by Wilma Mossink)
b) Publishers: update on Emerald, APS and ALPSP (by Jenny Pickles,
Barbara Hicks and Nick Evans)
c) Others:

15.00 – 15.30

Tea break

15.30 – 16.30

Communication on Zwolle (2006)
Follow up on Communication Workshop of April 2005;
Website.

16.30 – 17.00

Rounding off, conclusions and next meeting
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Příloha 2

Zwolle conference in CEE/3rd world
Organising aspects

1. Conference preparatory meeting
Time

mid-September 2006, 24 hrs (noon-noon)

Purpose

to familiarize possible future promoters with Zwolle Principles & ZG ideas and
achievements => to seed interest to go on in their countries

Audience

key people from key countries => up to 30 people
people:

opinion / decision makers, “apostles” – not necessarily the doers!
Czech paricipants – to get support for the Conference proper
(e.g. , HE Council, Acad of Sci, collecting societies, © lawyers…)
countries: ee, lt, lv, pl, cz, sk, hu, si [sr, cr, ro, bg, ru, ua ?]
South Africa, other “Soros” countries?
how to identify people? Soros HESP, eIFL, IPR programmes? Other info sources? who
will talk to them?
Funding

not needed

Language

eng only, no translation

2. Conference Zwolle CEE
Time

mid September 2007, 2 days?

Audience

ca 100 people, invited + web registration?

Funding

Cz: Min Informatics, Min Educ&Sci, Gov’t Research Council, Min Culture (responsible
for © legislature)
ZG: APLSP, JISC, ???
other sponsors: CESNET (Czech counterpart of Surf or JANET), Czech portals,
Google[Scholar?],

Language

eng, rus [cze???] simultaneous translation

Budget lines
speakers:
participants
organisation

travel, accommodation, perdiems?
honoraria?
travel, accommodation?
rent of conference spaces
simultaneous translation
badges, poster, website
coffee breaks
meals?
common dinner?
Organising Committee dinner
…

16.1.2006
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Martin Svoboda + Eva Dibuszova
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