
 
 

 

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 ze zahraniční služební cesty 
Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Adolf Knoll 

Pracoviště – dle organizační struktury Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy 

Pracoviště – zařazení KGŘ 

Důvod cesty Beseda v Českém centru v Paříži na téma Paměť světa: proč 
chránit dokumentové dědictví? 

Místo – město Paříž 

Místo – země Francie 

Datum (od-do) 2. – 3. února 2016 

Podrobný časový harmonogram 2. dubna 2016 – přílet do Paříže a účast na besedě 
3. dubna 2016 – odlet domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění České centrum + NK (pouze stravné) 

Cíle cesty Aktivní účast na besedě k otázkám programu UNESCO Paměť 
světa. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Besedu řídil p. David Fajolles, generální tajemník Francouzské 
národní komise při UNESCO, z francouzské strany se jí účastnil 
p. Gérald Grunberg, Předseda Francouzského výboru programu 
Paměť světa. Já jsem byl pozván jako člen Mezinárodní poradní 
komise programu UNESCO Paměť světa a jako jeden z nejdéle 
aktivních podporovatelů programu. Beseda měla osvětový 
charakter, probíhala ve francouzštině, účastnila se jí řada 
národních představitelů při UNESCO a tajemnice programu 
Paměť světa paní Iskra Panevska. 
 
Kromě účasti na besedě jsem se setkal také s českým zástupcem 
stálého delegáta při UNESCO panem René Miko a se zástupci 
delegací Republiky Korea a Japonska při UNESCO. 
 
Během besedy jsem se snažil zdůraznit, že světový registr 
dokumentového dědictví není cílem programu, ale pouze 
jedním z jeho nástrojů, neboť cílem je záchrana a ochrana 
dokumentového dědictví, která je možná pouze v případě, že 
členské státy, organizace a jednotlivci vyvinou dostatek 
konkrétního úsilí v jednotlivých odborných disciplínách. 

Program a další podrobnější informace Beseda trvala cca. 2 hodiny 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 5. února 2016 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 5. února 2016 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


