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Zpráva ze služební cesty
Projekt „Vytvoření Národní digitální knihovny“
CZ 1.06/1.1.00/07.06386

Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Bohdana Stoklasová
Pracoviště – dle organizační struktury Úsek novodobých fondů a služeb (NFS)
Pracoviště – zařazení ředitelka NFS, ve vztahu k projektu NDK koordinátorka pro
knihovnické činnosti
Důvod cesty Návštěva konference IFLA
Místo ‐ město San Juan
Místo – země Portoriko
Datum (od – do) 12.‐20.8.2011
Podrobný časový harmonogram •
•
•
•

12.‐13.8: cesta Praha‐ San Juan
13.8.: jednání se zahraničními kolegy
14.‐18.8.: konference
19.8.‐20.8.: cesta San Juan‐Praha

Spolucestující z NK Marie Balíková. Tomáš Böhm, Edita Lichtenbergová,
Jindřiška Pospíšilová
Finanční zajištění IOP „Vytvoření Národní digitální knihovny“
Vztah k projektu Návštěva prezentací vztahujících se tematicky
k problematice NDK, účast na jednáních týkajících se
problematiky NDK, setkání se zahraničními kolegy a
diskuse o vývoji digitalizace, dlouhodobé ochrany a
zpřístupnění v mezinárodním kontextu.
Cíle cesty • Návštěva prezenatací vztahující se k problematice NDK
• Účast na jednání ředitelů a top managementu malých
národních knihoven – Small & Smart Libraries
• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro
digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění
digitálních dokumentů
• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice
digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění
digitálních dokumentů
• Upevnění a rozvoj existujících odborných kontaktů a
navázání kontaktů nových, vyjednání návštěv zejména
pro oblast digitálních knihoven
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Plnění cílů cesty Všechny cíle cesty byly splněny:
• Návštěva prezenatací vztahující se k problematice
NDK: Na letošní konferenci IFLA jsem se s ohledem na
delimitaci kompetencí v projektu NDK soustředila
především na knihovnická témata spojená s realizací
projektu NDK: copyright, legal deposit, open access a
zpřístupnění.
• Účast na jednání ředitelů a top managementu
malých národních knihoven – Small & Smart
Libraries: Zúčastnila jsem se jednání ředitelů a top
managementu malých národních knihoven.Řada zde
projednávaných témat se přímo týkala projektu NDK:
digitalizace, dlouhodobá ochrana digitálních dat,
copyright, jednání s vydavateli o různých formách
kooperace, změna organizačních struktur s ohledem
na digitalizaci a související aktivity.
• Návštěva výstavy a sledování vývoje nástrojů pro
digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění
digitálních dokumentů: Vzhledem k tomu, že při
přípravě projektu NDK a na všech zahraničních akcích
pravidelně sleduji vývoj ve všech cílových oblastech
NDK, na výstavě jsem neobjevila nic zásadně nového a
neznámého.
• Diskuse se zahraničními kolegy o problematice
digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění
digitálních dokumentů: Konference IFLA svede
každoročně dohromady tisíce odborníků ze všech
kontinentů a je zcela unikátní přiežitostí pro analýzu a
porovanání situace nejen v euro‐atlantické oblasti, o
které máme poměrně přesné informace, ale
v celosvětovém kontextu. Kromě získání informací o
vývoji ze zahraničí jsem si ověřila, že náš projekt NDK
je pozorně monitorován a budí velká očekávání nejen
v Evropě, napříč kontinenty.
• Upevnění a rozvoj existujících odborných kontaktů a
navázání kontaktů nových, vyjednání návštěv
zejména pro oblast digitálních knihoven. Srtkala
jsem se s kolegy z mnoha zahraničních knihoven, kteří
se věnují problematice digitalizace, dlouhodobé
ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů, s nimiž
jsem v pravidelném kontaktu již řadu let, seznámila
jsem se i s novými kolegy. Vyjednání návštěv nebylo
možné s ohledem na otevřené výběrové řízení a
nejasnost v tom, které řešení bude nakonec zvoleno a
které knihovny bude tudíž užitečné navštívit.
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Další podrobnější informace Podrobný program konference je dostupný zde:
http://conference.ifla.org/ifla77/programme‐and‐
proceedings
Podrobné informace z navštívených akcí jsou uvedeny
v příloze.
Podpora publicity projektu Jednání se zahraničními kolegy z knihoven zabývajících se
problematikou zahrnutou v NDK, pozvání k prezentacím
praktických výsledků projektu NDK do cca 20 zemí na
různých kontinentech.

Související materiály
Materiál

Místo uložení

Program konference – tištěná verze

Knihovna knihovnické literatury

Program konference + související
materiály ‐ CD

Knihovna knihovnické literatury

Datum předložení zprávy 23.9.2011
Podpis předkladatele zprávy

Datum

Podpis

Podpis nadřízeného
Vloženo na intranet
Přijato v mezinárodním oddělení
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