Výzva členským spolkům ČSVTS k aktivní spolupráci a pomoci při zajištění
Světového inženýrského konventu WEC 2023
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
Řídící výbor WEC 2023 společně s vědeckým výborem a dalšími spolupracovníky z ČSVTS i mimo Svaz
intenzivně pracují na přípravě kongresu, který se bude konat ve dnech 11. až 13. října 2023 v Pražském
kongresovém centru a finalizují jednak zprávu o stavu příprav, která bude přednesena na Valné hromadě
Světové federace inženýrských organizací WFEO v San José, v Kostarice 4. března 2022 a také na
nejdůležitějším dokumentu, kterým je výzva k podání abstraktů a příspěvků pro orální a posterové prezentace
"Call for papers". Call for Papers bude zasílaný v celosvětovém měřítku na inženýrské, profesní, univerzitní,
průmyslové, vědecké a výzkumné instituce.
V současné době začíná významnou měrou narůstat objem prací zejména vzhledem k potřebě zajistit
komunikaci s českými i zahraničními partnery kongresu, zejména v současnosti s vystavovateli na doprovodné
výstavě a dále celou řadu dalších činností pro přípravu konventu a rovněž tak i v průběhu jeho konání.
1)

V prvé řadě Vás prosím o spolupráci při rozesílání výzvy k zasílání příspěvků "Call for Papers", kterou
budeme rozesílat koncem března. Prosím, abyste využili Vašich mailing listů zahraničních i českých,
případně požádejte o distribuci mezinárodní společnosti, jichž jste členy.

2)

Pro širokou odbornou veřejnost v České republice i v zahraničí jsme připravili stručnou informaci o
konání konventu ve dvou formátech, které prosím publikujte ve Vašich periodikách (v příloze). Pokud
byste potřebovali jiný formát, upravíme. Prosím tedy o tuto pomoc.

3)

Další potřebnou pomocí v současnosti je spolupráce v rámci jednotlivých sekcí odborného programu
kongresu, a to jako sekretářů předsedů sekcí a případně jako dalších členů vědeckého výboru podle
zaměření a potřeb jednotlivých sekcí.

4)

Jednou z účinných forem marketingu našeho konventu jsou jednak pravidelně rozesílané Newslettery
obsahující informace o špičkových technologiích našich inovativních firem a jednak přispívání na
sociální sítě Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram, jejichž účty máme založeny. Pro kontakt s
firmami, které chtějí publikovat v rámci Newsletterů potřebujeme pomoc těch kolegů, kteří by na
základě odborných znalostí vytipovali vhodné inovativní firmy a dojednali s nimi obsah sdělení.
Pro aktivní přispívání na sociální sítě potřebujeme zejména naše mladé kolegy, kteří by zásobovali
velmi stručnými a zajímavými zprávami o významných projektech a událostech v ČR a v zahraničí,
které se vztahují k tématům kongresu.

5)

Organizační příprava konventu obsahuje následující činnosti, pro které hledáme "styčné důstojníky"
pro komunikaci s Guarant International s r.o., společností, která tuto akci zajišťuje po organizační
stránce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pracovní skupina pro fórum mladých inženýrů
Pracovní skupina pro přípravu fóra ženy ve vědě a inženýrství
Pracovní skupina pro přípravu úvodního ceremoniálu a plenárních vystoupení
Pracovní skupina pro výstavní prezentace
Pracovní skupina pro doprovodné technické exkurze a programy
Pracovní skupina pro registraci a evidenci účastníků
Pracovní skupina pro organizaci hlavních společenských akcí a doprovodný program
Pracovní skupina pro marketink, media a PR
Pracovní skupina pro Newsletter a tiskoviny
Pracovní skupina pro technické zajištění a organizaci jednacích sálů v budovách ČSVTS pro účely
zasedání pracovních komisí a orgánů WFEO po dobu od 9. do 15. 10. 2023

6)

Pro zajištění přenosu textů přihlášených abstraktů a celých článků z formátu ve Wordu do formátu
LaTex potřebujeme kolegy, kteří budou podle potřeby tyto texty přepisovat pro účely jejich publikace
v Acta Polytechnica, které budou dle smlouvy oficiálním a vědecky uznávaným literárním zdrojem.

7)

Pro odborné hodnocení podaných abstraktů potřebujeme pro jednotlivé sekce zajistit hodnotitele.

8)

V průběhu konání konventu od 9. do 15. 10. 2023 v Pražském kongresovém centru a v sídle ČSVTS
bude zapotřebí významné pomoci našich členů, kteří budou působit jako sekretáři jednotlivých sekcí
a dobrovolníci při různých jednáních odborných komisí WFEO.

Zájemci o spolupráci pište paní Houdové na houdova@csvts.cz

Vážené kolegyně a kolegové,
věřím, že si všichni uvědomujeme význam akce a potřebu se zhostit její organizace tak, aby se náš Svaz zařadil
mezi špičkové světové inženýrské asociace a že se k pomoci při přípravě a pořádání Světového inženýrského
konventu přihlásí velký počet dobrovolníků z řad našich členských spolků.

Těším se na spolupráci
S přátelským pozdravem,
Daniel Hanus
předseda ČSVTS

