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

Mgr. Anežka Kindlerová
Slovanská knihovna 3.1.
Vedoucí Oddělení doplňování fondů 3.1.
Příspěvek a účast na konferenci ASEEES
Washington
USA
16.‐22.11. 2011
16.11. cesta Praha‐Washington
17.‐20.11. konference ASEEES – 18.11. vlastní účast v panelu
na konferenci
21.11.2011 návrat do ČR – přílet do Prahy 22.11. dopoledne
Spolucestující z NK
PhDr. Lukáš Babka
Finanční zajištění
NK ČR
Cíle cesty
Příspěvek a účast na konferenci ASEEES – navázání kontaktů
s americkými slavisty a knihovníky z amerických slavistických
knihoven, setkání se současnými americkými partnery,
nákup knih pro fond SLK
Plnění cílů cesty (konkrétně)
Navázány nové kontakty s americkými slavisty, dohodnuta
možná spolupráce o výměně publikací, setkání se
současnými americkými partnery, nákup knih pro fond SLK,
knižní dary pro fond SLK
Program a další podrobnější informace 16.11. cesta Praha‐Washington
17.‐20.11. konference ASEEES – 18.11. vlastní účast v panelu
na konferenci – viz program:
http://aseees.org/convention/program.html
21.11.2011 návrat do ČR – přílet do Prahy 22.11. dopoledne
Přivezené materiály
Sborník s harmonogramem konference, materiály týkající se
aktivity slavistických oborů v USA – informační brožury,
letáky, publikace, studijní materiály, zakoupené a darované
knihy pro fond SLK
Datum předložení zprávy
28.11. 2011
Podpis předkladatele zprávy
Podpis nadřízeného
Vloženo na Intranet
Přijato v mezinárodním oddělení

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.
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