Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno a příjmení účastníka cesty
Pracoviště – dle organizační struktury
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty

Mgr. Adolf Knoll
Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
KGŘ
Účast na jednání TEL management Committee a
společného jednání s CENL Board
Vaduz
Lichtenštejnsko
28. září – 2. října 2012
28. září 2012 – přílet do Curychu a jízda vlakem do Sargansu
+ autobus do Vaduzu
29. září – jednání TEL Management Committee
30. září – registrace CENL
1. října – společné jednání TEL management Committee a
CENL Board, večer přijetí u hlavy Lichtenštejnského knížectví,
Hanse Adama II.
2. října – odjezd domů
***
NK – TEL cestovné
Účast na výše uvedených jednáních z titulu člena TEL
Management Committee

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Jednání TEL Management Committee řešilo rozšíření TEL
(Evropská knihovna) o vědecké univerzitní knihovny,
transformaci TEL a budoucí zaměření TEL ve spolupráci
s Europeana. Výsledky jednání byly prezentovány na
zasedání CENL a dále diskutovány možnosti budoucího
vývoje, především v souvislosti s hodnocením TEL, které bylo
vypracováno na žádost předsedy CENL. Budoucnost TEL je
viděna v těsné spolupráci s Europeana s tím, že bude využito
společné infrastruktury; rovněž služby by se měly doplňovat.
Tato opatření by mohla umožnit přetrvat problémy
s financováním TEL (je financováno z příspěvků členů a
z projektů EU).
Program a další podrobnější informace
Jednání byla uzavřená, je z nich pořizován podrobný
zápis pro potřeby CENL
Přivezené materiály
Datum předložení zprávy
9. října 2012
Podpis předkladatele zprávy
Podpis nadřízeného
Datum:
Podpis:
Vloženo na Intranet
Datum: 9. října 2012
Podpis:
Přijato v mezinárodním oddělení
Datum:
Podpis:

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.

