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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 Návštěva Národní knihovny Arménie  

Místo – město Jerevan 

Místo – země Arménie 

Datum (od-do) 22. – 27. května 2017 

Podrobný časový harmonogram 22. května 2017 – odlet z Prahy 
23. května 2017 přílet do Jerevanu, setkání s ředitelem NK 
Arménie panem Tigranem Zargaryanem 
24. května 2017 – přednáška o Národní knihovně ČR 
25. května 2017 – dvě přednášky: o digitalizaci fondů v NK a ČR 
a o spolupráci knihoven v elektronickém věku 
26. května 2017 – návštěva institutu rukopisů Matenadaran 
27. května 2017 – návrat domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění NK Arménie (ubytování a místní doprava) + NK (letenka a 
stravné) 

Cíle cesty Prezentace činnosti NK ČR ve vybraných oborech na speciálních 
seminářích, organizovaných NK Arménie 

Plnění cílů cesty (konkrétně) NK Arménie a NK ČR spojuje již několik let dohoda o spolupráci: 
v jejím rámci realizovaly obě instituce rešerše o výskytu 
patriotik ve fondech partnerských knihoven, výstavu o 
arménské knižní kultuře v NK ČR v r. 2016, účast NK Arménie 
v digitální knihovně Manuscriptorium. NK ČR již několikrát 
navštívil ředitel NK Arménie a projevil přání, aby se u nich 
realizovaly prezentace činnosti NK ČR pro jejich pracovníky resp. 
další pracovníky jerevanských institucí. Výsledkem byla tato 
cesta, kde byla zevrubně představena nejen NK ČR jako taková, 
ale také digitální zpřístupnění jejích fondů a spolupráce českých 
knihoven. 
 
Kromě toho jsem navštívil institut rukopisů Matenadaran (NK 
Arménie vlastní jen staré tisky, kdežto rukopisy jsou 
soustředěny v Matenadaranu), kde jsem byl mj. obeznámen i 
s prací v oblasti konzervace a restaurování rukopisů. 
 
Obě NK chtějí dále rozvíjet svou vzájemnou spolupráci, k čemuž 
přispívají pozitivně i nadstandardní přátelské vztahy mezi 
vedením obou institucí. 

Program a další podrobnější informace Viz výše 

Přivezené materiály Knižní dar z Matenadaranu pro fondy NK a dar starší arménské 
publikace, kterou NK ČR po NK Arménie žádala meziknihovní 
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výpůjční službou pro svého čtenáře. Rozhodnutím ředitele NK 
Arménie nám byla tato kniha darována. 

Datum předložení zprávy 30. května 2017 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 30. května 2017 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


