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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 zasedání vědecké rady programu Biblissima 

Místo – město Paříž 

Místo – země Francie 

Datum (od-do) 26. – 28. dubna 2017 

Podrobný časový harmonogram 26. dubna 2017 – přílet do Paříže, setkání s představitelem stálé 
mise Korejské republiky při UNESCO panem Yung Soo Jung 
27. dubna 2017 – zasedání vědecké rady programu Biblissima 
28. dubna 2017 - odlet domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění Biblissima + NK (pouze stravné) 

Cíle cesty Účast na zasedání vědecké rady programu Biblissima z titulu 
členství (viz Conseil scientifique: http://www.biblissima-
condorcet.fr/fr/organisation/conseil-scientifique) 

Plnění cílů cesty (konkrétně) A. Biblissima 
 

      Vědecká rada programu Biblissima je mezinárodní a 
zahrnuje představitele obdobných iniciativ ve světě. Mé členství 
je z titulu digitální knihovny Manuscriptorium. Biblissima je 
financována Národní radou pro výzkum (L'Agence nationale de 
la recherche) a je definována jako nejnovější knihovna knihoven 
Bibliotheca bibliothecarum novissima, observatoř písemného 
dědictví středověku a renesance. Jejím cílem je zpřístupnění 
tohoto dědictví formou rekatalogizace, retrokonverze katalogů a 
soupisů a především digitalizace.  

         
      Vědecká rada mj. posuzuje projekty francouzských institucí, 
jimiž se ucházejí o financování výše uvedených činností 
z prostředků alokovaných programu Biblissima. Ročně jde o 200 
tisíc €. Dále připomínkuje výsledky programu a jeho směřování 
v oblasti agregace dat, jejich produkce, tvorby nástrojů na 
přípravu, zpracování a využití dat. Členství v radě umožňuje 
koordinaci rozvoje Manuscriptoria v souladu s příbuznými 
programy a v neposlední řadě vydiskutování otázek společného 
zájmu s představiteli dalších obdobných iniciativ – s některými 
bilaterálně spolupracujeme  a sdílíme data, např. se švýcarským 
projektem e-Codices nebo rakouským projektem Monasterium. 
 
V tomto ohledu byly významné informace o snahách 
vytvořit/vymyslet systém, jak vytvořit jednotné identifikátory 
rukopisů. NK se touto otázkou zabývá a systém má již navržený; 
spojí se se snahami dalších evropských institucí. Náš zájem 
vzbudilo i využívání technologie IIIF v rámci programu 
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Biblissima. Manuscriptorium ji má rovněž implementovánu a 
budeme se snažit o technologickou spolupráci.  
         
       Rada se zabývala pokračováním projektu po r. 2017 a 
hodnocením žádostí o projekt; v této souvislosti doporučila 
Řídícímu výboru programu příslušné projekty. 
 
    B. Paměť světa UNESCO 
 
      V předvečer zasedání vědecké rady jsem absolvoval jako 
člen Mezinárodní poradní komise programu UNESCO Paměť 
světa pracovní schůzku s představitelem Stálé delegace 
Korejské republiky při UNESCO. Projednávali jsme otázky 
programu Paměť světa a naše postoje k revizi dokumentů 
programu, která právě probíhá.  

Program a další podrobnější informace Uzavřené jednání – mj. hodnocení projektů z veřejné soutěže 
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