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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 1st International Conference BiblioWorld: 
Technologies, Resources, Practices  

Místo – město Sofia 

Místo – země Bulharsko 

Datum (od-do) 24. – 28. září 2013 

Podrobný časový harmonogram 24. září 2013 – přílet do Sofie přes Vídeň (už není žádný 
přímý spoj mezi Prahou a Sofií) 
25. září 2013 – registrace a setkání s bulharskými knihovníky 
26. - 27 září 2013 – jednání konference 
28. září 2013 – odlet do Prahy přes Vídeň 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění Institucionální financování VaV – oblast 1 

Cíle cesty Účast na konferenci pořádané pod záštitou ruského 
předsednictví IFAP UNESCO na základě osobního pozvání 
prezidenta IFAP UNESCO 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Účast na konferenci na základě přijetí referátu o digitální 
knihovně Manuscriptorium na základě výzvy Call for Papers 
pod názvem Manuscriptorium: seamless access to old 
European written heritage. Referát představil 
Manuscriptorium, jeho rozvoj a využití za účelem získání 
nových partnerů (Koncepce rozvoje NK jako výzkumné 
organizace, Oblast 1, Priorita 1) a prezentace úrovně jeho 
technického rozvoje (Oblast 1, Priorita 2). Pro potřebu 
konference byla připravena prezentace, která byla 
odpřednášena během konference, a text, který vyjde v on-
line edici publikace Annual Book of Bulgarian Information 
Consortium koncem r. 2013 (ISSN 1312-4773). Předpokládá 
se, že rovněž prezentace bude organizátory zpřístupněna on-
line. 

Program a další podrobnější informace Konference měla evropskou dimenzi. Kromě bulharské 
knihovnické veřejnosti byla přítomna i řada zahraničních 
institucí a mezinárodních organizací (LIBER, EBLIDA) a 
společností – také formou výstavy. Konference umožnila se 
seznámit jak s úrovní rozvoje řady aspektů bulharských 
knihoven v oblasti informačních technologií, tak i s řadou 
technologií a informačních zdrojů pro knihovny. Mj. 
umožnila navázat resp. prohloubit dialog s dalšími 
institucemi, které připadají v úvahu pro spolupráci 
s Manuscriptoriem, ať v oblasti agregace dat 
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(Manuscriptorium má prozatím jen jednoho bulharského 
partnera, a to veřejnou knihovnou Ivana Vazova v Plovdivu) 
nebo budoucí technické spolupráce v případných evropských 
projektech. 
 

Přivezené materiály Materiály konference budou publikovány on-line na 
webových stránkách Bulharského informačního konsorcia 
http://www.bic.bg/  

Datum předložení zprávy 8. října 2013 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
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