
 
 

 

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 PhDr. Petr Kroupa 

Pracoviště – dle organizační struktury Pověřený řízením NK 

Pracoviště – zařazení  

Důvod cesty Návštěva Národní knihovny Moldávie 

Místo – město Kišiněv 

Místo – země Moldávie 

Datum (od-do) 28. – 31. března 2017 

Podrobný časový harmonogram 28. března 2017 – přílet do Kišiněva, setkání s generální ředitelkou 
NK Moldávie pí Elenou Pintilei 
29. března 2017 – účast na konferenci Anul Bibliologic 2017, 
dopoledne zasedání Klubu knihovníků, večer recepce u velvyslance 
ČR v Moldávii 
30. března 2017 – slavnostní otevření výstavy české knihy v NK 
Moldávie; podpis smlouvy o spolupráci 
31. března 2017 – odlet domů 

Spolucestující z NK Mgr. Adolf Knoll 

Finanční zajištění NK ČR – letenka a stravné + NK Moldávie ubytování  

Cíle cesty Konference byla zahájena za přítomnosti náměstka ministra kultury 
Moldavské republiky, úvodní zdravici přednesli též oba ředitelé 
národních knihoven. Na výroční konferenci přednesl A. Knoll 
příspěvek o spolupráci českých knihoven v digitálním prostředí 
Cooperarea bibliotecilor cehe în spațiul digital. Odpoledne se 
zúčastnil zasedání Klubu knihovníků, kde s ním proběhla 
dvouhodinová beseda na téma spolupráce knihoven, výzkumu a 
vývoje v knihovnách a vztahů mezi knihovnami.  

Výstavu české knihy otevřel velvyslanec ČR v Moldávii a po 
proslovech obou ředitelů národních knihoven byla podepsána 
smkouva o spolupráci. Delegace NK Moldávie očekává, že s využitím 
podpory CENL přijede do Prahy v červnu t.r. Její zahraniční 
konzultanti jí doporučili, aby se snažila využít ke svému rozvoji 
zkušenosti naší národní knihovny. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz výše: kromě toho budou písemně zpracované odpovědi na 
otázky, které zazněly během besedy, publikovány v časopise NK 
Moldávie. Představitelé NK ČR po oba dny velice aktivně 
vystupovali. Návštěva přispěla k upevnění vztahů mezi oběma 
národními knihovnami 

Program a další podrobnější informace Viz příloha – jednání konference bylo též vysíláno živě na Internetu. 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 4. března 2017 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 3. února 2017 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 




