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Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty

Adolf Knoll
ŘVVM, úsek 5
Ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
Pozvání města Cheongju na udělení ceny UNESCO Jikji a
související konferenci
Cheong‐ju
Korejská republika
31. 8. – 5. 9. 2011
31.08. – odlet
01.09 – přílet
01.09 – 04.09 – slavnostní udílení ceny Jikji, symposium
05.09. – návrat domů
XXX
Pobyt město Cheong‐ju, ostatní náklady NK
Reprezentovat Národní knihovnu jako prvního držitele
ceny programu Paměť světa UNESCO Jikji při udílení
ceny za roky 2010‐2011
Zúčastnit se aktivně související konference

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Magistrát města Cheong‐ju mě oslovil jako osobu, která v r.
2005 spolu s tehdejším ředitelem NK přebírala cenu
UNESCO. Jako takový jsem se účastnil přijetí u primátora
města Cheong‐ju, jednání s předsedou městské rady a řady
setkání s představiteli korejského kulturního a politického
života vč. několika kulturních akcí, pořádaných na počest
udělení ceny Jikji v r. 2011. Tuto cenu udílí UNESCO každý
druhý rok té instituci, která vítězně prošla mezinárodní
soutěží; cena obsahuje i finanční částku 30 tisíc USD, jejíž
použití je vázáno předem stanovenými kritérii, jež jsou
součástí přihlášky do soutěže. Cenu a související náklady
s udílením financuje město Cheong‐ju, jako město, kde byla
vytištěna první dochovaná kniha pohyblivými kovovými
znaky v r. 1377, tedy ještě před Gutenbergem.
Z tohoto pohledu je další účast představitele NK na této akci
velmi důležitým faktorem propagace České republiky a její
kultury v Koreji.
Na související konferenci jsem přednesl příspěvek týkající se
technických a mezinárodních aspektů budování evropské
(světové) digitální knihovny Manuscriptorium.

Program a další podrobnější informace Program sestával z řady kulturních a společenských akcí a
z konference. Intenzivně vyplnil veškerý čas od večera 1. 9.
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.

až do večera 4. 9. 2011. Dle reakcí korejské strany
přítomnost představitele NK přispěla k potvrzení dobrého
jména, které ČR i NK v Koreji mají; jelikož se setkání účastnil i
zástupce programu Paměť světa UNESCO z Paříže, došlo i
k upevnění našeho postavení v tomto programu.
Již v pořadí čtvrtou cenu Jikji obdržel Národní archiv
Austrálie za svůj přínos k digitální ochraně dokumentů
v regionu Austrálie a Oceánie.
Držitelé ceny za celé doby její trvání jsou:
1.

Národní
knihovna České republiky (2005)

2.

Fonografický
archiv Rakouské akademie věd (2007)

3.

Národní
archiv Malajsie (2009)

4.

Národní
archiv Austrálie
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Doporučuji znovu medializovat cenu Jikji v ČR a vystavit ji
v prostorách NK spolu s faksimile první dochované knihy na
světě (tzv. Jikji)
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