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

Hanuš Hemola
Referát procesních postupů
Hlavní koordinátor
Účast a vystoupení na 13. zasedání Národní komise pro
služby Slovenské národnej knižnice
Prešov, Knižnici P. O. Hviezdoslava
Slovenská republika
Od 31. května do 3. června 2011
31. 5. až 1. 6. cesta do Prešova; 1. a 2. 6. vlastní jednání
komise – program a zápis z jednání
http://www.snk.sk/swift_data/source/OS/Narodna%20komi
sia%20pre%20sluzby/Zapisnice/NKS13-zapisnica.doc..doc
Neformální jednání s kolegy z prešovských a košických
knihoven po skončení vlastního oficiálního programu
komise. 3. 6. – návštěva dalších prešovských knihoven a
cesta do místa přechodného pobytu v Kroměříži
0
Jízdné rozpočet NK ČR. Ubytování a diety v rámci reciprocity
SNK Martin
Účast na jednání komise, slovenští kolegové se zúčastňují
pravidelně
odborných jednání
pracovníků
služeb
nejvýznamnějších českých knihoven v rámci komise pro
služby NK ČR, které předsedám a recipročně se účastním
jednání slovenského poradního orgánu, který jsem pomáhal
zakládat se slovenskými kolegy. Výměna odborných a
praktických zkušeností z pracovišť služeb na obou stranách
řeky Moravy pokračuje právě na platformě obou komisí.

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Seznámení s novými kolegyněmi a kolegy na pracovištích
služeb ve slovenských knihovnách, vlastní jednání komise
(viz výše odkaz na zápis), návštěva a seznámení s novými
pracovišti prešovských knihoven. Zejména zajímavé
zkušenosti s využíváním dobrovolnické práce v knihovnách
(témě je řešeno rovněž na zasedání komise pro služby
v listopadu v Brně), velmi dobré výsledky na poli propagace,
marketingu, PR aktivit, využívání sociálních sítí. Podněty jsou
pravidelně přenášeny na domácí jednání a jsou dále
využívány v praxi NK i dalších českých knihoven.
Program a další podrobnější informace Viz výše odkaz na zápis
Přivezené materiály
Tištěné propagační materiály a formuláře jako inspirace
Datum předložení zprávy
20. 6. 2011
Hanuš Hemola
Podpis předkladatele zprávy
Podpis nadřízeného
Datum:
Podpis:
Vloženo na Intranet
Datum:
Podpis:
Přijato v mezinárodním oddělení
Datum:
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.

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.

