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V rámci svého odborného zaměření se věnuje vybra-
ným otázkám východoevropských dějin 20. století, 
tematice ruské, ukrajinské a běloruské meziváleč-
né emigrace a dějinám Slovanské knihovny. Koor-
dinuje účast Slovanské knihovny v českých i mezi-
národních publikačních, kulturních, výzkumných 
a digitalizačních projektech a také její spolupráci 
s českými i zahraničními podobně odborně zamě-
řenými knihovnami, vědeckými ústavy a odbornými 
slavistickými institucemi.
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As part of his professional focus, he deals with 
selected issues of East European studies of the 
20th century, the topics of Russian, Ukrainian and 
Belarusian interwar emigration and the history of 
the Slavonic Library. He has been coordinating the 
participation of the Slavonic Library in Czech and 
intenational publishing, cultural, research and 
digitization projects, as well as the cooperation with 
Czech and foreign libraries, scientific institutes 
and specialized organizations focused similarly on 
Slavic Studies. 
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