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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 
Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Petr Kroupa 

Pracoviště – dle organizační struktury KGŘ 

Pracoviště – zařazení Pověřený řízením 

Důvod cesty Účast na výročním zasedání nadace CENL 

Místo – město Bern 

Místo – země Švýcarsko 

Datum (od-do) 17. – 20. května a 26. – 27. května 2015 

Podrobný časový harmonogram 17. května 2015 – příjezd a registrace 
18. – 19. května 2015 – účast na zasedání CENL 
20. května 2015 – přejezd do Fribourgu (jednání v bývalém 
jezuitském kolegiu); přerušení SC 
26. května 2015 – přejezd do Ženevy 
27. května 2015 – odjezd domů 

Spolucestující z NK Mgr. Adolf Knoll 

Finanční zajištění NK 

Cíle cesty Účast na výročním zasedání nadace CENL (Conference of 
European National Librarians) v Bernu; jednání v bývalém 
jezuitském kolegiu ve Fribourgu.  

Plnění cílů cesty (konkrétně) Národní knihovna zemí rady Evropy jsou členy CENL, z tohoto 
důvodu se jejich ředitelé příp. pověřené osoby účastní výročního 
zasedání.   
Jezuitská kolej ve Fribourgu má stejného zakladatele jako 
Klementinum (páter Canisius), byla stavěna podle podobného 
konceptu jako Klementinum a později byla také konvertována 
k jiným účelům a rekonstruována – konzultovány zkušenosti 
z rekonstrukce. 
 

Program a další podrobnější informace Program viz příloha. 

 Byla zvolena nová Executive Committee ve složení Roly 
Keating, předseda (ředitel Britské knihovny), Marie-
Christine Doffey, místopředsedkyně (ředitelka Švýcarské 
národní knihovny), Katarína Krištofová, člen (ředitelka 
Slovenské národní knihovny); funkci pokladníka bude 
zatím vykonávat Kai Ekholm, ředitel Finské národní 
knihovna (na funkci nového pokladníka se nenašel 
kandidát) 

 Jednání řídil dosavadní předseda Bruno Racine, prezident 
Národní knihovny Francie 

 Nejvýraznějším tématem jednání byl další rozvoj Evropské 
knihovna TEL (The European Library, 
http://theeuropeanlibrary.org): dochází ke sloučení 
s portálem Europeana, čímž se zjednoduší agregace dat 
přispívajících knihoven (všechny národní knihovny a 

http://theeuropeanlibrary.org/
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několik dalších vědeckých knihoven). V souvislosti  tím 
byla diskutována výše poplatků do TEL a byla odhlasována 
redukce všech plateb o 25%, a to pouze na r. 2016 (pro NK 
ČR to znamená snížení poplatku na 4250 EUR). 
V souvislosti  tím byly z úst představitelů řady NK 
vyjádřeny pochybnosti o udržitelnosti TEL jako 
deklarovaného expertního centra pro knihovny zvláště 
v situaci, kdy po odeznění projektů podporujících účast 
vědeckých knihoven v TEL (vč. jejich plateb na provoz TEL) 
zůstalo v TEL pouze 6 náhodných vědeckých knihoven, 
které odmítají platit vyšší příspěvky dle téhož modelu, 
který je aplikován na národní knihovny. Dalším vývojem 
v této oblasti se bude zabývat nové předsednictví CENL. 

 Jelikož TEL je spojen s CENL, citlivá byla i diskuse o změně 
poplatků do CENL (dosud všechny NK platily 1000 EUR), 
neboť CENL v případě finančního propadu TEL musí vykrýt 
nedostačující finance (ještě se tak nestalo). Na druhé 
straně byla však práce sekretariátu CENL hrazena 
z prostředku instituce, z níž pocházel předseda (dosud NK 
Francie, předtím Německá národní knihovna). To 
v podstatě vylučovalo převzetí sekretariátu menšími 
knihovnami; z tohoto důvodu byl zvýšen roční poplatek do 
CENL na 2100 EUR pro všechny instituce. 

 CENL se usneslo na formálním neprominutí dluhů 
některých národních knihoven ohledně poplatků do CENL 
a TEL. 

 Ostatní dokumenty předložené plenárnímu zasedání CENL 
byly schváleny resp. vzaty na vědomí s tím, že v oblastech, 
ve kterých nedošlo k výrazné shodě, budou hledána řešení 
novým předsednictvím 
 

Velmi důležitá byla bilaterální jednání s některými řediteli, z nich 
vyplynulo: 

 Došlo k dohodě s NK Arménie o uspořádání výstavy 
arménské knižní kultury v NK (jednání bylo na jaře t. r. 
přerušeno); NK sdělí termín výstavy, poté bude zpracován 
scénář 

 Rozhodli jsme se navázat těsnější vztahy s NK Albánie a 
navázat na spolupráci s NK Turecka z minulých let (s 
aktivitou zřejmě musí vyjít NK ČR) 

 Byla široce diskutována návštěva odborníků z NK 
Rumunska tak, abychom jim pomohli řešit stávající 
problémy (největší zájem z rumunské strany jsou oblasti 
systémového knihovníka /Aleph/ a souborný  katalog) 

 Pozvání k návštěvě nové budovy NK Lotyšska (NK ČR sdělí 
vhodný termín) 
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 Na jednání bohužel nebyla zastoupena NK Itálie ve 
Florencii, se kterou se po změně jejího vedení nedaří řešit 
problémy agregace jejich dat v Manuscriptoriu 

 
Další výroční zasedání CENL budou ve Vídni (29. – 31. 5. 2016) a 
v Ankaře (2017); pro rok 2018 jsou dva kandidáti (Reykjavík a 
Bělehrad). 
 
Ze zasedání CENL bude pro vnitřní potřebu CENL zpracován 
oficiální zápis. 
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