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
Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
KGŘ
Vystoupení na XI. mezinárodní konferenci Srbské
knihovnické asociace
Bělehrad
Srbsko
25. října – 27. října 2012
25. října 2012 – přílet do Bělehradu
26. října 2012 – celodenní konference
27. října 2012 – v časných ranních hodinách odlet domů,
v důsledku nepříznivého počasí přílet až odpoledne
***
Srbská knihovnická asociace (ubytování, letenka) + NK
Na žádost Srbské knihovnické asociace přednesení tzv.
key-note speech na konferenci Open Access to
Knowledge in Libraries

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Můj příspěvek měl název Users and Libraries: Consumig and
providing open access; kladl si za cíl upozornit, že v oblasti
široce pojatého volného přístupu se knihovny pohybují ve
vysoce konkurenčním prostředí, které ještě nebyly schopny
dostatečně analyzovat a poučit se. Knihovny jsou nejen
konzumenty volného přístupu k informacím, ale také jeho
poskytovateli; zde většinou nehrají hlavní roli a v důsledku
škrtů v jejich financování se jejich pozice může i nadále
oslabovat. Pokud se chtějí uplatnit i v budoucnu, měly by se
více soustředit na oblasti, ve kterých aspoň po určitou dobu
mohou ještě hrát důležitou roli (služba VaV, otevírání
přístupu ke komerčním produktům a hlavně zpřístupnění
unikátního kulturního dědictví). Knihovny se dosud
nedokázaly prakticky rozhodnout, zda elektronicky chtějí
zpřístupňovat obsah nebo fyzické artefakty důležitých děl.
Program a další podrobnější informace
Celodenní jednání v Národní knihovně Srbska; mimo to
byla možnost projednat otázky praktické spolupráce
s Národní knihovnou Srbska a zejména s Městskou
knihovnou v Bělehradě.
Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
30. října 2012
Podpis předkladatele zprávy
Podpis nadřízeného
Datum:
Podpis:
Vloženo na Intranet
Datum: 30. října 2012
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.

