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Informace o činnosti členského spolku Svazu za rok 2014 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Česká informační společnost 

http://cisvts.cz/ 

Informaci vypracovala PhDr. Radka Římanová  rimanova@seznam.cz 

Číslo členské společnosti 244 

1. Odborné činnosti spolku 

 KOKON 2014 : Komunitní Konference UISK, 6. 6. 2014, Praha 

Spolupořadatel konference studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Přednesen příspěvek „Být členem ČIS, proč ne a proč ano? – Radka Římanová 

 Exkurze do španělských archivů a knihoven, pobočka ČIS při Národním archivu, 16. – 

25. 5. 2014 (účast 34 členů společnosti) 

 IKI Medica 2014 : konference, Praha, 13. 11. 2014  

o Pravidelná akce společnosti, tentokrát zaměřená na medicínskou informatiku 

http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2014/ 

 Jinonické informační pondělky  -  ve spolupráci s ÚISK FF UK (11 přednášek) 

http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=14925 

 

2. Mezinárodní spolupráce 

 ČIS není oficiálním členem žádné mezinárodní organizace 

 Spolupráce na neformální bázi, např. konference IKI se zúčastnil Albert Hupa (Polsko) 

3. Spolupráce v rámci České republiky 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

 Ústav informačních studií a knihovnictví 

 Národní technická knihovna 

 Národní archiv  

4. Publikační činnost spolku  

 IKI Medica 2014: sborník příspěvků [online]. 2014[cit. 2015-02-18]. Dostupné z: 

http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2014/obsah-prednasek-iki-2014/ 

Konference IKI (Information, Knowledge, Innovation) patří každoročně k oblíbeným 

odborným akcím celostátní úrovně v oblasti témat informační společnosti a ČIS je 

jejím stěžejním spolupořadatelem. Tato akce podporuje setkávání odborníků a 

zároveň podporuje prezentaci témat vybraných talentovaných studentů.  

5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích 

5.1. ČIS v roce 2014 nepořádala pro své členy žádnou účast na konferenci pořádané ČSVTS.  

5. 2. Ve spolupráci s prof. Ing. Jaromírem Volfem, DrSc., předsedou ČSVTS, byla zajištěna  

odborná spoluúčast  MUDr. Pavlem Zubinou, místopředsedou ČIS, na světové konferenci 

„Better Cities for Better Life, Prague 2014(12.-13.5.2014) v Hotelu Theatrino.  

Viz : http://www.better-cities.eu/  
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Prof. Ing.Jaromír Volf byl členem „Academic Council of the konference“ a zajistil prezentaci o 

činnosti ČSVTS v programovém bloku : „Global knowhow in communication and information 

technology in the environmental spere“. 

MUDr. Pavel Zubina byl členem „organisational team of the conference (2013-2014), MUDr. 

Pavel Zubina je již několik let aktivním styčnou osobbou mezi představiteli světově 

respektované organizace International Telecommunication Union a Českou informační 

společností.  

5.3. V koordinaci  MUDr. Pavla Zubiny a PhDr. Radky Římanové byla zajištěna účast v NTK 

Praha na světovém „Sympoziu ITU ACADEMY“(28.- 29. 4.2014)  pod názvem : „ITU Academy 

Event: Fostering Innovation and Partnerships in the Human Capacity Building: Enhanced 

Engagement of Academia in the International Telecommunication Union“.  

Pobočka ČIS při Národním archivu uspořádala dne 20. 2. 2014 přednášku: PhDr. Július Baláž, 

CSc., Vývoj vojenského archivnictví a Vojenský historický archiv.  

  

6. Projektové řízení 

ČIS nebyla v roce 2014 řešitelem ani partnerem žádného projektu. 

 

 

 

V Praze 13. 3. 2015 

 


