Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno účastníka cesty
Pracoviště – instituce, adresa
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty

Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty a jejich plnění

PhDr. Bohdana Stoklasová
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Ředitelka Úseku novodobých fondů a služeb
• Předkonference RDA – prezentace nových
mezinárodních katalogizačních pravidel
• Světový knihovnický a informační kongres IFLA
2008
• Referát v bloku Visions for National Libraries in the
21st century
• Prezentace výsledků a cílů NK ČR v rámci bloku
Small & Smart National Libraries
• Jednání IFLA Working Group on Guidelines for
National Bibliographies – příprava publikace
• Návštěva prezentací věnovaných digitální ochraně,
bibliografické kontrole a integraci zpřístupnění
digitálních objektů
• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro
integraci digitálních knihoven a budování
digitálních repozitářů
• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice
integrace digitálních knihoven a budování
digitálních repozitářů
Quebec
Kanada
7.8.2008-16.8.2008
• Odlet: 7.8.2008
• Předkonference RDA 8.8.2008
• První jednání IFLA Working Group on Guidelines for
National Bibliographies 9.8.2008
• Kongres IFLA + související aktivity: 10.8.-14.8.2007
• Druhé jednání IFLA Working Group on Guidelines for
National Bibliographies 15.8.2008
• Návrat: 15.8.2008 (přílet 16.8.2008)
A. Knoll, M. Balíková, J. Pospíšilová (s ohledem na
odlišnost programu předloží vlastní cestovní zprávy)
Rozpočet NK ČR, výzkumný záměr VaV .0131
• Předkonference RDA – prezentace nových
mezinárodních katalogizačních pravidel: Celodenní
akce představila vznikající mezinárodní katalogizační
pravidla známá pod zkratkou RDA (Resource
Description and Access) z různých úhlů pohledu včetně
časového harmonogramu implementace v jednotlivých
zemích. Čerstvé a komplexní informace jsou důležité
mj. i s ohledem na plánovanou implementaci nových
pravidel v ČR.
• Světový knihovnický a informační kongres IFLA

Program a další podrobnější
informace

2008: Nelze navštívit všechny akce, je nutná selekce –
viz dále.
• Referát v bloku Visions for National Libraries in the
21st century: Přednesla jsem referát v tomto
prestižním bloku. Za výběr našeho příspěvku společně
s příspěvky ředitelů British Library a národních
knihoven Dánska a Finska vděčíme především
mezinárodnímu zájmu o novostavbu NK ČR a naši
koncepci Národní digitální knihovny.
• Prezentace výsledků a cílů NK ČR v rámci bloku
Small & Smart National Libraries: Zástupci malých
národních knihoven měli také zájem především o
novostavbu NK ČR a naši koncepci Národní digitální
knihovny
• Jednání IFLA Working Group on Guidelines for
National Bibliographies – příprava publikace: Obě
jednání pracovní skupiny se soustředila na vypořádání
došlých připomínek a stanovení úkolů a harmonogramu
k dokončení publikace, která by měla vyjít v roce 2009.
• Návštěva prezentací věnovaných digitální ochraně,
bibliografické kontrole a integraci zpřístupnění
digitálních objektů: Dle časových možností jsem
navštívila většinu prezentací věnovaných problematice
digitální ochrany, bibliografické kontroly a integraci
zpřístupnění digitálních objektů.
• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro
integraci digitálních knihoven a budování
digitálních repozitářů: Navštívila jsem stánky
knihoven a firem, které jsou v oblasti integrace
digitálních knihoven a budování digitálních repozitářů
na světové špičce a diskutovala s jejich zástupci o jejich
dalších perspektivách a plánech. Z diskusí vzešly
podněty a nebo upřesnění akcí, které by umožnily
rozšířit informace v ČR.
• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice
integrace digitálních knihoven a budování
digitálních repozitářů: Kongresu IFLA se každoročně
účastní několik tisíc pracovníků knihoven ze všech
kontinentů. Jedná se o unikátní příležitost k formálním i
neformálním schůzkám s kolegy z mimoevropských
knihoven, s nimiž jsou naše kontakty s ohledem na
snazší dostupnost těsnější. Přítomnost ředitelů a
náměstků národních knihoven Austrálie a Nového
Zélandu jsem ocenila zejména s ohledem na
plánovanou návštěvu obou knihoven (říjen 2008).
V Quebecu jsme při osobních jednáních upřesnili
program i harmonogram mé návštěvy.
Program preconference RDA je k dispozici na
http://www.cla.ca/source/meetings/app_rda.cfm
Úplný program konference je v elektronické podobě

Přivezené materiály

Tištěné přílohy a elektronické
dokumenty
Datum předložení zprávy
Podpis předkladatele zprávy

k dispozici na
http://www.ifla.org/IV/ifla74/Programme2008.htm
v tištěné podobě (včetně seznamu účastníků) ve studovně
knihovnické literatury.
Všechny materiály jsou k dispozici ve studovně
knihovnické literatury NK ČR
• Tištěný program kongresu IFLA 2008
• CD s úplným programem a referáty kongresu IFLA
2008
• Zpráva je k dispozici ve studovně knihovnické
literatury NK ČR
• Elektronické dokumenty – viz navigace výše v textu.
18.11.2008

