
Pracovní zkušenosti 

od 2004 Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna
 ředitel Slovanské knihovny

2002–2004  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR
 oddělení dokumentace

2001–2004 Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna  
 knihovník

Vzdělání

2004  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 státní rigorózní zkouška z historie, Ústav světových dějin FF UK

1997–2003  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 magisterské studium (historie a politologie, student Semináře východoevropských 
 a nejnovějších dějin při Ústavu světových dějin FF UK)

1996–1997 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 základy humanitního vzdělání

Profesní aktivity

 • Česko-ruská komise historiků a archivářů – člen

 • Český komitét slavistů – člen

 • Česká společnost pro slavistická, balkanistická 
a byzantologická studia – člen

 • Association for Slavic, East European and Eurasian 
Studies – zastupování institucionálního člena

 • Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – člen Rady instituce 
(od 2011)

 • Slovanský přehled – člen redakční rady

 • Securitas Imperii – člen redakční rady

 • Rubež (Tichookeanskij almanach)  
– člen redakční rady

 • Ježegodnik Doma russkogo zarubežja  
– člen mezinárodní odborné rady

 • Russkoje slovo – člen redakční rady

 • Dům ruského zahraničí Alexandra I. Solženicyna, 
projekt „Mapa ruské emigrace“ – člen expertní 
rady
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Profesní zaměření

 • moderní dějiny Ruska a východní Evropy

 • dějiny Slovanské knihovny a slavistického knihovnictví obecně

 • vědní oblast digital humanities

 • elektronické informační zdroje pro slavistickou vědní oblast

 • problematika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu v letech 1918–1945

Nejvýznamnější R&D aktivity

 • Interní archiv Ruského zahraničního historického archivu. Zpracování, uložení, katalogizace 
a zpřístupnění unikátní sbírky dokumentů (GA409/07/0766) – vedoucí řešitelského týmu

 • ZKUŠENOST EXILU Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu 
(DG16P02R057) – člen řešitelského týmu

 • Hromadná digitalizace historických a vzácných dokumentů ve spolupráci se společností Google  
– koordinace účasti Slovanské knihovny v mezinárodním projektu

 • Meždunarodnyj svodnyj katalog russkoj knigi (1918–1926) – zabezpečení účasti Slovanské knihovny 
v mezinárodním projektu koordinovaném Ruskou národní knihovnou

 • Mezinárodní sjezdy slavistů – bibliografie publikovaných příspěvků – vedení programu a koordinace 
Slovanské knihovny v tvorbě a správě příslušné databáze

 • Institucionální výzkum: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní knihovna  
České republiky – garant řešení oblasti 3 – Slavistika 

 • emigratica.ru – periodika russkogo zarubežja – zabezpečení účasti Slovanské knihovny v mezinárodním 
projektu koordinovaném Domem ruského zahraničí Alexandra I. Solženicyna

Výsledky uznané v systému RIV – hodnocení VaV

K dispozici na https://www.rvvi.cz/riv po zadání termínů „Národní knihovna České republiky“ and „Babka“

Jazykové a další dovednosti

 • Anglický jazyk (pokročilá úroveň)

 • Ruský jazyk (pokročilá úroveň)

 • Řidičský průkaz skupiny B 

 • Pokročilá práce s počítačovými programy
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Work Experience 

Since 2004 National Library of the Czech Republic, Slavonic Library
 Director of the Slavonic Library 

2002–2004  The Office for the Documentation and the Investigation of the Crimes of Communism,  
 Police of the Czech Republic
 Department of Documentation

2001–2004 National Library of the Czech Republic, Slavonic Library  
 Librarian

Education

2004  Charles University, Faculty of Arts
 Doctoral degree in History from the Charles University, the Faculty of Arts, 
 the Institute of World History 

1997–2003  Charles University, Faculty of Arts
 Master’s study program in History and Politics at the Seminar on East European Countries  
 History and the History of the 20th Century, the Institute of Word History at the Faculty of Arts, 
  Charles University

1996–1997 Charles University, Faculty of Education
 Foundations of Humanities

Professional Activities

 • Czech-Russian Commission of Historians and 
Archivists – member 

 • Czech Committee of Slavists – member

 • Czech Society for Slavonic, Balkan and Byzantine 
Studies – member

 • Association for Slavic, East European and Eurasian 
Studies – institutional member representative

 • Council of the Institute of Slavonic Studies,  
Czech Academy of Sciences – member (from 2011)

 • The Slavonic Review – Editorial Board member

 • Securitas Imperii – Editorial Board member

 • Rubezh (Tikhookeanskii almanakh)  
– Editorial Board member

 • Ezhegodnik Doma russkogo zarubezhia 
– International Expert Board member

 • Russkoe slovo – Editorial Board member

 • Alexandr I. Solzhenitsyn’s House of Russians 
Abroad – member of the Expert Board, The Map 
of Russian Emigration project

PhDr. Lukáš Babka
Director of the Slavonic Library
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Professional Focus

 • Modern history of Russia and Eastern Europe

 • History of the Slavonic Library and Slavistic librarianship in general

 • Digital humanities

 • Electronic information sources for the field of Slavonic Studies 

 • Issues of Russian, Ukrainian and Belarusian emigration in Czechoslovakia between 1918 and 1945

Most Important R&D Activities

 • Internal archive of the Russian Historical Archive Abroad. Processing, storage, cataloguing and making 
the unique collection of documents available (GA409/07/0766) – project leader 

 • THE EXPERIENCE OF EXILE The destinies of exiles from the territory of the former Russian Empire  
in the interwar Czechoslovakia (DG16P02R057) – research team member

 • Mass Digitization of Historical and Rare Documents in Cooperation with Google – coordination  
of the participation of the Slavonic Library in an international project

 • Mezhdunarodnyi svodnyi katalog russkoi knigi (1918–1926) – he ensures the participation of the Slavonic 
Library in an international project coordinated by the National Library of Russia 

 • International Congresses of Slavists – the bibliography of the presented and published papers – program 
management and coordination of the Slavonic Library’s activity in creation and administration of the 
database

 • Institutional research: The Long-term Concept of the Development of the National Library of the CR  
as a research organization – guarantor for the area 3 – Slavistics 

 • emigratica.ru – periodika russkogo zarubezhia – he ensures the participation of the Slavonic Library  
in the international project coordinated by Alexandr I. Solzhenitsyn’s House of Russians Abroad 

Results Recognized in RIV System – R&D Evaluation

Available at https://www.rvvi.cz/riv after entering keywords „National Library of the Czech Republic“  
and „Babka“

Language and Other Skills

 • English language (advanced level)

 • Russian language (advanced level)

 • Driving licence B 

 • Advanced computer skills
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