
 
 

 

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 Účast na semináři o prioritách mezivládního programu 
UNESCO IFAP (Information for All) 

Místo – město Simferopol 

Místo – země Ruská federace 

Datum (od-do) 6. – 10. října 2014 

Podrobný časový harmonogram 6. října 2014 – přílet do Moskvy a ubytování 
7. října 2014 – odlet a přílet do Simferopolu a ubytování 
8. – 9. října 2014 – seminář 
9. října 2014 - večer odlet do Moskvy 
10. října 2014 – odlet z Moskvy do Prahy 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění Ruská komise IFAP UNESCO, letenky, částečně místní 
doprava a ubytování; NK stravné a částečně místní doprava 

Cíle cesty Účast na základě pozvání předsedy Ruské komise IFAP 
UNESCO a místopředsedy celosvětové komise IFAP 
UNESCO Jevgenije Kuzmina; prezentace rozvoje českých 
knihoven za posledních 25 let 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Seminář měl informační charakter s cílem seznámit zástupce 
krymských knihoven s různými aspekty programu IFAP 
UNESCO; na semináři jsem přednesl příspěvek o modernizaci 
českých knihoven a digitálních službách NK, rovněž jsem 
hovořil o naší spolupráci s UNESCO, neboť program UNESCO 
Paměť světa patří do sféry IFAP (jsem členem mezinárodní 
poradní komise programu Paměť světa). 

Program a další podrobnější informace Dvoudenní seminář měl informační charakter, z velké části 
se také dotýkal problematiky elektronických informací. Konal 
se ve Vědecké knihovně I. Franka v Simferopolu 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 15. října 2014 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 15. října 2014 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


