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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 KGŘ 

Důvod cesty Účast na konferenci Creation of e-Resources in the Field of 
Culture and Education 

Místo – město Petrohrad 

Místo – země Ruská federace 

Datum (od-do) 23. – 26. února 2015 

Podrobný časový harmonogram 23. února 2015 – přílet do Petrohradu 
24. února 2015 – jednání 
25. února 2015 – celodenní konference 
26. února 2015 – odlet do Prahy 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění NK 

Cíle cesty Účast na konferenci na základě pozvání Prezidentské 
knihovny B. N. Jelcina a žádosti o prezentaci na téma 
konference; projednání otázek společného zájmu 

Plnění cílů cesty (konkrétně)        Konference probíhá již potřetí, setkávají se na ní zástupci 
ruských paměťových institucí všeho druhu, aby se navzájem 
seznámili s výsledky své práce. Přestavil jsem programy 
digitalizace naší instituce (digitalizace rukopisů, NDK, 
Google) z pohledu výroby dat vč. nástinu standardů pro 
výrobu, zpřístupnění vč. agregace dalších dat a jejich 
uchování a další doprovodné aktivity, které napomáhají 
zpřístupnění vč. agregace elektronických informací v NK. 
Jednání konference probíhalo v ruském jazyce. 
       V jednání s generálním ředitelem Prezidentské knihovny 
B. N. Jelcina panem Veršininem jsme projednali otázky 
společného zájmu. Prezidentská knihovna (vedle Ruské 
národní knihovny v Petrohradě a Státní ruské knihovny 
v Moskvě) je jednou ze tří národních ruských knihoven a jako 
taková je členkou CENL. Zabývali jsme se zejména dalším 
rozvojem Evropské knihovny TEL, která vznikla jako projekt 
CENL, a podporou Prezidentské knihovny Národní knihovně 
ČR při nadcházejících volbách do řídících orgánů CENL (tato 
byla plně přislíbena). 

Program a další podrobnější informace Program viz příloha 

Přivezené materiály Drobné materiály 

Datum předložení zprávy 3. března 2015 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 3. března 2015 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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III ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

Создание электронных ресурсов 
в сфере культуры и образования 

Президентская библиотека, Санкт-Петербург, Сенатская пл., 3 

25 февраля 2015 г. 
 

П Р О Г Р А М М А  
09:00–10:00 Регистрация участников конференции 

 

10:00–10:10 
Приветствие организаторов конференции: 

Президентская библиотека, Корпорация ЭЛАР 

10:10–10:30 
Практика формирования электронных ресурсов для культуры 

Александр Николаевич Ефимов, вице-президент по производству, Корпорация ЭЛАР 
 

10:30–11:10 
Создание цифровых ресурсов Национальной библиотеки Чешской Республики  
Adolf Knoll, секретарь по научно-исследовательской работе и международному 
сотрудничеству, Национальная библиотека Чешской Республики 

11:10–11:30 

Электронные ресурсы Национальной академической библиотеки Республики 
Казахстан: формирование и организация доступа  

Нурбала Нуртаевна Текесбаева, руководитель Службы обработки документов,                   
Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 

 

11:30–12:30 Обеденный перерыв, экскурсия по Президентской библиотеке 

12:30–13:00 Мастер-класс по выбору сканирующего оборудования для задач оцифровки 
 

13:00–13:20 

Развитие коллекций как один из этапов управления жизненным циклом цифрового 
контента  
Елена Дмитриевна Жабко, директор по информационным ресурсам,  
Президентская библиотека 

13:20–13:40 
Особенности формирования электронных образовательных коллекций 

Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, директор Фундаментальной библиотеки   
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

13:40–14:00 

Новые тенденции в создании цифрового материала 

Ольга Владимировна Барышева, ведущий программист отдела цифровых 
технологий, Российская национальная библиотека 

14:00–14:20 

Объединение ресурсов Государственного Русского музея и Президентской библиотеки 
в целях реализации совместного проекта  

Нина Григорьевна Шабалина, заведующая отделом рукописей,  

Государственный Русский музей 

14:20–14:40 

Цифровые проекты региональных библиотек на примере Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 

Владимир Геннадьевич Деев, заместитель директора по научной и библиотечной 
работе, Новосибирская государственная областная научная библиотека 
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14:40–15:00 

Создание электронных информационных ресурсов с точки зрения их доступности 
слепым и слабовидящим пользователям  

Галина Сергеевна Елфимова, кандидат технических наук, заведующая 
редакционным отделом, Российская государственная библиотека для слепых 

 

15:00–15:30 Дискуссия, подведение итогов работы конференции 
 

15:30–17:00 Чаепитие 
 

 
 


