
Zpráva ze zahraniční služební cesty 
Jméno účastníka cesty PhDr. Bohdana Stoklasová 

Pracoviště – instituce, adresa Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

Pracoviště – zařazení Ředitelka Úseku novodobých fondů a služeb  

Důvod cesty Účast na jednání top managementu národních knihoven 

svolaného u příležitosti jednání LTP Group – skupina 

národních knihoven 

Místo – město Madrid 

Místo – země Španělsko 

Datum (od-do) 18.-19.6.2009 

Podrobný časový harmonogram Odlet: 18.6.2009 

Jednání: 19.6.2009, Návrat: 19.6.2009 

Spolucestující z NK Mgr. Marek Melichar 

Finanční zajištění IOP 

Cíle cesty  Seznámení účastníků s projektem NDK – plány a 

dosažené výsledky 

 Zjištění aktuálního stavu a perspektiv LTP 

v jednotlivých národních knihovnách, koordinace 

aktivit 

Plnění cílů cesty Všechny cíle cesty byly splněny:  

 Seznámení účastníků s projektem NDK – plány a 

dosažené výsledky: Během jednání top managementu 

(za účasti expertů zúčastněných knihoven) jsem 

představila projekt IOP-NDK. Seznámila jsem 

účastníky s jeho hlavními cíli v oblasti LTP a časovým 

harmonogramem. 

 Zjištění aktuálního stavu a perspektiv LTP 

v jednotlivých národních knihovnách, koordinace 

aktivit: Z diskuse o harmonogramu a prioritách 

jednotlivých knihoven vyplynulo, že NK ČR se díky 

projektu NDK posune mezi několik světových 

knihoven, které budou mít brzy funkční LTP systém. Je 

proto evidentní, že veškeré naše postupy i výsledky 

budou v centru mezinárodní pozornosti. 

Program a další podrobnější 

informace 

Podrobnější program jednání včetně širšího kontextu 

obsahuje zpráva Mgr. Marka Melichara, který se účastnil 

celého jednání mezinárodní LTP group, nejen jednání top 

managementu zúčastněných knihoven. Pozitivní je 

skutečnost, že na jednání o koordinaci postupu v oblasti 

LTP byli přizvání zástupci NK ČR, a to jak na úrovni 

odborné, tak na úrovni top managementu. Svědčí to o 

značném kreditu NK ČR v této oblasti.  

Přivezené materiály Podrobnější výstupy z jednání jsou k dispozici u Mgr. 

Marka Melichara 

Tištěné přílohy a elektronické 

dokumenty 

Zpráva je k dispozici v mezinárodním oddělení a na 

intranetu NK ČR 

Datum předložení zprávy 24.6.2009 

Podpis předkladatele zprávy  

 


