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‐‐‐
Rižská ústřední knihovna + NK
Na pozvání Ústřední knihovny města Rigy účast na
oslavách výročí založení knihovny a související
mezinárodní konferenci

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Na konferenci jsem byl pozván z titulu člena redakční rady
řady publikací Ústřední knihovny vč. výročních zpráv
instituce. S knihovnou má již několik let NK podepsánu
smlouvu o spolupráci. Konference poskytla možnost setkání
nejen s představiteli Ústřední knihovny města Rigy, ale i
s představiteli dalších lotyšských kulturních institucí, Národní
knihovny Lotyšska, s předními představiteli města Rigy a
pozvaných institucí z Ruska, Finska, Švédska a dalších zemí.
NK má u rižských institucí velmi dobré jméno, což vytváří
dobrá východiska pro zapojení do společných projektů.
V poslední době nebyla především v důsledku ekonomické
krize velká možnost tyto vztahy udržovat. Přítomnost
zástupce NK byla velmi vysoce hodnocena.
Program a další podrobnější informace
Jednodenní konference se zabývala činností Ústřední
knihovny v minulém pětiletém období, rozvojem jejích
služeb, spoluprací s magistrátem a spoluprací se
zahraničními institucemi. Mimo program proběhly
rozhovory o možnostech spolupráce.
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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.

