
 
 

 

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 --- 

Důvod cesty Účast na výročním zasedání CENL 

Místo – město Reykjavík 

Místo – země Island 

Datum (od-do) 3. – 6. června 2018 

Podrobný časový harmonogram 3. června 2018 – přílet do Reykjavíku, ubytování a registrace na 
zasedání 
4. – 5. června 2018 – jednání 
6. června 2018 – odlet do Prahy 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění NK  

Cíle cesty Zastupování generálního ředitele na výročním zasedání CENL, tj. 
Konference ředitelů evropských národních knihoven 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Výročního zasedání se zúčastnilo 33 představitelů evropských 
národních knihoven. Na základě plné moci jsme zastupovali také 
Národní knihovnu Rumunska. Mj. byly schváleny změny stanov, byl 
vybrán nový Executive Committee, předsedou po druhé období 
zůstává ředitel Britské knihovny Roly Keating. Z CENL odstoupila 
Národní knihovna San Marina. 
 
Byl schválen strategický plán CENL na léta 2018 – 22 a rozpočet 
konference na r. 2019. V něm byly posíleny prostředky na stipendia 
podporující výměnu dovedností a znalostí (Erland Kolding Nielsen 
Grant for Skills and Knowledge Exchange Bursaries).  V rámci tohoto 
grantu loni navštívila NK delegace Národní knihovny Moldávie, letos 
přijede v září ředitel Národní knihovny Arménie. Grant má umožnit 
mobilitu ekonomicky slabších NK.  

Program a další podrobnější informace Diskuse ke strategickému plánu a k šetření CENL o vybavenosti 
knihoven (Library Spaces) proběhly ve skupinách. Vyplněný dotazník 
k Library Spaces naše NK neodevzdala, bude jej třeba dopracovat a 
zaslat.  Ostatních důležitých šetření jsme se zúčastnili. 
 
Jako host vystoupil na jednání ředitel Národní knihovny a archivu 
Kanady Guy Berthiaume. 
 
Kromě toho zazněly referáty/prezentace o evropském programu 
Public Libraries 2020 (http://www.publiclibraries2020.eu/) a o 
projektu Hlaholské písmo Národní knihovny Chorvatska. 
 
Několik knihoven konzultovalo naše zkušenosti se spoluprací 
s Google a národní knihovny Belgie a Slovinska si vyžádaly 
podrobnější informace, zejména pokud jde o spoluúčast instituce. Již 
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dříve jsme mailem tyto informace poskytly Národní knihovně 
Chorvatska. 
 
Příští výroční zasedání CENL bude v Mo i Rana v Norsku a zasedání 
v r. 2020 v Bruselu. 

Přivezené materiály xxx 

Datum předložení zprávy 8. června 2018 

Podpis předkladatele zprávy  
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