
 
 

 

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 služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Petra Vávrová  

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF, 1.5 a OVVL, 1.5.1 

Pracoviště – zařazení Ředitelka Odboru ochrany knihovních fondů a vedoucí 
Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří  

Důvod cesty 3 přednášky - v Knihovně zahraniční literatury v Moskvě a 
na Všeruském knihovnickém sněmu v Tule a exkurze na 
pracovištích 

Místo – město Moskva a Tula  

Místo – země Ruská federace  

Datum (od-do) 12. 5. – 16. 5. 2019 

Podrobný časový harmonogram 12.5. 2019 odlet z Prahy do Moskvy, přejezd do Moskvy 
z letiště a ubytování, prohlídka centra Moskvy 
13.5. 2019 přednáška v Knihovně zahraniční literatury 
v Moskvě, prohlídka IFLA PAC centra, konzultace s kolegy, 

prohlídka restaurátorské dílny v Treťjakovské galerii a 
prohlídka staré budovy a odchod do nové budovy na 
výstavu. Prohlídka města a prohlídka State library 
14.5. 2019 odjezd vlakem do Tuly. Přednáška 
v regionální knihovně v Tule o aktivitách OOKF na 
Všeruském knihovnickém sněmu pro Sekci restaurování 
a konzervace. Prohlídka historického Kremlinu a Muzea. 
Společná večeře se zástupci knihoven a sekce. 
15.5. 2019 v 9:00 keynote speaker na „Škole 
restaurátorů“ Sekce restaurování a konzervace na 
Všeruském knihovnickém sněmu. Další přednášky dle 
programu. 
Od 14:30 exkurze do muzea Jasnaja Poljana – rodiště 
Tolstého. Návrat ve 20:00. 
16.5. 2019 v 7:00 odjezd z Tuly do Moskvy, návštěva 
Knihovny zahraniční literatury v Moskvě. Prohlídka 
cizojazyčných center, depozitářů. Diskuze o možné 
spolupráci, možnost další spolupráce. Ve 14:00 odjezd 
na letiště. Zpoždění letu. Přílet do Prahy.  

Spolucestující z NK Dr. Anna Machová  

Finanční zajištění DKRVO, č. 0138, Rozpočet NK ČR  

Cíle cesty Aktivní účast na mezinárodní konferenci – prezentace dílčích 
výsledků naší činnosti, reprezentace NK ČR, 3 přednášky a 
diskuze. 
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Získání nových poznatků v oblasti interdisciplinární 
spolupráce v oboru péče, ochrany a analýz materiálů 
kulturního dědictví. 

Navázání osobních kontaktů se zahraničními odborníky 
v dané oblasti, spolupráce na společných tématech, sdílení 
zkušeností. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Prezentace 3 přednášek o činnosti Odboru ochrany 
knihovních fondů, NK ČR apod. Byla konzultována 
spolupráce se zahraničními kolegy na společných projektech 
či širší spolupráci. 

Program a další podrobnější informace Viz příloha  

Přivezené materiály Sborník abstraktů v ruštině. K dispozici v OVVL. 

Datum předložení zprávy 30. 5. 2019 

Podpis předkladatele zprávy Ing. Petra Vávrová, Ph.D.  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis:  

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 
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Podrobná zpráva 
 
Neděle12.5.: 

odlet 12:15 přílet do Moskvy v 16:00. Cesta do hotelu Agios s řidičem Knihovny zahraniční 

literatury (KZL). V 18:00 setkání s Marií Kalpakovou a prohlídka centra města. 

 

Pondělí 13.5.: 

v 10 setkání s Marií a odchod do KZL, prohlídka pracoviště restaurování a PAC IFLA centra. 

V 11:00-12:00 přednáška (tlumočila do ruštiny Marie) o činnostech OOKF v NK ČR pro asi 20 

pracovníků různých restaurátorských pracovišť v Moskvě. Diskuze do 12:30. Potom exkurze na 

pracoviště PAC IFLA – nová zařízení, rekonstrukce budovy,  

13:00 odchod do restaurátorské dílny do Treťjakovské galerie a prohlídka staré budovy a 

odchod do nové budovy na výstavu. Potom prohlídka města a prohlídka State library.  

 

Úterý 14.5.: 

odjezd vlakem do Tuly. Přednáška v regionální knihovně v Tule o aktivitách OOKF v NK ČR na 

Všeruském knihovnickém sněmu pro Sekci restaurování a konzervace. Prohlídka historického 

Kremlinu a Muzea. Společná večeře se zástupci knihoven a sekce. 

 

Středa 15.5.:  

v 9:00 keynote speaker na „Škole restaurátorů“ Sekce restaurování a konzervace na 

Všeruském knihovnickém sněmu. Přednáška na téma „Příprava knihovních fondů na 

digitalizaci“ Další přednášky dle programu. 

Od 14:30 exkurze do muzea Jasnaja Poljana – rodiště Tolstého. Návštěva knihovny. Návrat ve 

20:00. 

 

Čtvrtek 16.5.:  

v 7:00 odjezd z Tuly do Moskvy, návštěva Knihovny zahraniční literatury v Moskvě. Prohlídka 

cizojazyčných center, depozitářů. Diskuze o možné spolupráci, možnost další spolupráce. 

Ve 14:00 odjezd na letiště. Zpoždění letu. Přílet do Prahy po 22. hodině. 


