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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 expertním setkání s cílem přípravy návrhu 
doporučení UNESCO k ochraně a zpřístupnění 
dokumentového dědictví 

Místo – město Varšava 

Místo – země Polsko 

Datum (od-do) 25. – 27. června 2014 

Podrobný časový harmonogram 25. června 2014 – přílet a ubytování 
26. – 27. června 2014 jednání a odlet domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění NK – jízdné; UNESCO - ubytování 

Cíle cesty Účast na základě pozvání ředitele Communication and 
Information Sector, Knowledge Societies Division 
UNESCO 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Zasedání mělo převážně formu brainstormingu; na základě 
pozvání UNESCO se jej zúčastnilo na 40 odborníků z celého 
světa. Ze zasedání vznikl návrh doporučení UNESCO, které by 
mělo být předloženo ke schválení jeho 38. generální 
konferenci v r. 2016.  

Program a další podrobnější informace Návrh vznikl prozatím jako interní dokument UNESCO a týká 
se pěti oblastí: definice, ochrany a zpřístupnění 
dokumentového dědictví, jakožto i politických opatření a 
spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. Návrh vzniká 
z toho důvodu, že v programu Paměť světa sice existuje řada 
dokumentů, ze kterých lze vycházet, ale ty mohou být 
částečně zastaralé a navíc na nejvyšší úrovni základní střešní 
doporučení UNESCO neexistuje. UNESCO tímto hodlá 
aktivizovat přístup členských států k ochraně a zpřístupnění 
dokumentového dědictví a v neposlední řadě i vyzdvihnout 
jeho důležitost na úroveň, na jaké jsou UNESCO pojednány 
nemovité kulturní památky. 
Program – viz příloha 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 22. července 2014 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 22. července 2014 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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Expert Meeting on the Preparation of a Draft Recommendation on 

Preservation and Access of Documentary Heritage 

26-27 June 2014, Warsaw, Poland 

Thursday, 26 June DAY 1 

9:00 AM - 9:30 

AM 
 Registration 
 

 

9:30 AM - 10:30 

AM 
 Opening Session  
1.Welcome and introductory remarks 

Representative of Polish authorities  

2. Overview of the UNESCO preliminary study on 

preservation and access to documentary heritage, 

and other relevant  international  standard-setting 

instruments  

UNESCO Representative 

3. General context of the elaboration of the 

Recommendation on preservation and Access to 

Documentary Heritage 

UNESCO Representative 

 

 

10:30 AM - 10:45              

 

 

 

10:45 AM - 11:30 

AM 

Introduction of the Experts and Designation of a 

Rapporteur and Session Moderators 

 

 

General Debate  and Questions &Answers 

Session 

 

(coffee break ) 

 

 

11:30 AM - 13:00 

PM 
Experts’ proposals on the configuration, form 

and substance of the draft normative instrument 

 

13:00 PM - 14:30 

PM 
Lunch  
  

 

14:30 PM - 17:00 

PM 
 Continuation of the discussion  

Moderator: 

 (coffee break) 
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17:30 PM - 19:30 

PM 
Drafting Group Meeting 

Moderator: Dr. Boyan Radoykov 

Rapporteur: 

 

 

20:00 PM-23:00 

PM 
Gala Dinner,  

The Belvedere-Klonowa  Residence, Flory 2, 

Warszawa 

 

 
Friday, 27 June   DAY 2 
 

9:30 AM - 10:00 

AM 
Presentation by the Drafting Group 

Rapporteur: 

 

 

10:00 AM - 13:00 

PM 
Discussion of the text of the Draft 

Recommendation 

Moderator: 

 (coffee break ) 

 

 

13:00 PM - 14:30 

PM 
Lunch 

 

 

15:00 PM - 17:00 

PM 
Continuation of  the Discussion  

Moderator:  

(coffee break) 

 

 

17:00 PM - 17:30 

PM 
Closing Session 

Representative of the Polish authorities 

Representative of UNESCO 

 

 

 

 


