
 
 

 

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 generální ředitel 

Pracoviště – zařazení  

Důvod cesty Návštěva Národní knihovny Běloruska 

Místo – město Minsk 

Místo – země Bělorusko 

Datum (od-do) 12. – 25. dubna 2016 

Podrobný časový harmonogram 12. dubna 2016 – odlet z Prahy a přílet do Minsku 
13. dubna 2016 – celý den návštěva a prohlídka pracovišť NK 
Běloruska, jednání s ředitelem Ramanem Motulskim 
14. dubna 2016 – návštěva muzeí a expozic v Nesviži a Miru 
15. dubna 2016 – návrat do Prahy 

Spolucestující z NK Mgr. Adolf Knoll 

Finanční zajištění NK  

Cíle cesty Zevrubně se seznámit s moderní budovou NK Běloruska a 
s jednotlivými pracovišti. Projednat další spolupráci obou 
národních knihoven. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) NK Běloruska je moderní instituce; její budova je funkčně velmi 
dobře řešena a technologicky moderně a bohatě vybavena: 
v těchto parametrech několikanásobně převyšuje možnosti NK 
ČR. Na svou činnost má NK Běloruska dostatek finančních 
prostředků vč. akvizice elektronických a klasických dokumentů a 
zdrojů, nemusí čelit problémům známým z našeho prostředí. 
Pracovníci jsou na vysoké odborné úrovni. 
 
S ředitelem NK Běloruska bylo jednáno o přípravě kulturní akce, 
v jejímž rámci by bylo možné v Praze připomenout v r. 2017 
500. výročí běloruského vydání Bible Františkem Skorynou 
v Praze jako vůbec prvního tisku v jakémkoli 
východoslovanském jazyce. V úvahu by mohla připadat výstava 
věnovaná knihtisku na počátku 16. století v Praze, v jejímž rámci 
by byl důstojně připomenut Skorynův počin a jeho činnost 
s možností zapůjčení Bible (v Praze se bohužel zachoval jen malý 
fragment). 

Program a další podrobnější informace Dvoustranná jednání 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 27. dubna 2016 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 27. dubna 2016 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


