Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno a příjmení účastníka cesty
Pracoviště – dle organizační struktury
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od‐do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty

Mgr. Adolf Knoll
Ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
Podpis memoranda o spolupráci a vzájemné m porozumění
s Prezidentskou knihovnou B. N. Jelcina
Petrohrad
Rusko
23. – 25. října 2011
23. října 2011 – přílet a setkání s generálním konzulem České
republiky v Petrohradě
24. října 2011 – prohlídka knihovny, odborný seminář
s vedoucími pracovníky knihovny, podpis memoranda
25. října 2011 ‐ odlet
Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel
NK
Podpis memoranda o porozumění a spolupráci

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Prezidentská knihovna B. N. Jelcina je třetí národní
knihovnou Ruska a jako taková je členkou CENL a CDNL. Byla
zřízena před třemi lety Kanceláří prezidenta Ruské federace
a jde o knihovnu především digitální. Knihovna projevila
velký zájem o projekty a programy NK v oblasti digitálního
zpřístupnění fondů, především o Manuscriptorium, o projekt
NDK a o projekt spolupráce NK s Google. NK na
dvoustranném semináři informovala o svých aktivitách
v oblasti digitalizace a základních technologických
východiscích. Zájem vzbudily formáty dokumentů, vzniklých
digitalizací, především aplikace TEI P5 na popis a digitální
zpřístupnění rukopisů. NK slíbila zprostředkovat související
dokumentaci, což bylo již splněno zasláním odkazů na
příslušné standardy Manuscriptoria a Krameria. Partnera
také zajímalo využití fondů Slovanské knihovny pro případné
akce (především elektronické výstavy) v Petrohradě. NK
poskytne publikace, které partnera blíže seznámí s
relevantními fondy Slovanské knihovny. Diskuse se dotkla
také autorských práv a bylo konstatováno, že právní úpravy
v obou zemích jsou podobné, což prozatím brání efektivnější
spolupráci na sdílení dokumentů 20. století, které mohou být
předmětem oboustranného zájmu.
Program a další podrobnější informace
Jednodenní setkání s představiteli partnerské instituce
Přivezené materiály
Podepsané memorandum o vzájemném porozumění a
spolupráci; propagační materiály partnerské knihovny
Datum předložení zprávy
27. října 2011
Podpis předkladatele zprávy
Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.

Podpis nadřízeného
Vloženo na Intranet
Přijato v mezinárodním oddělení

Datum:
Datum: 27. října 2011
Datum:

Podpis:
Podpis:
Podpis:

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.

