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Zpráva ze služební cesty do zahraničí  
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Roman Giebisch; Hanuš Hemola; Vladana Pillerová 

Pracoviště – dle organizační struktury Národní knihovna ČR, Knihovnický institut, Odbor 
doplňování fondů 

Pracoviště – zařazení Odborní pracovníci pracovišť 

Důvod cesty Účast na studijní cestě po německých a belgických 
knihovnách 

Místo – město Německo – Frankfurt nad Mohanem a Kolín nad Rýnem, 
Belgie – Zoersel, Antverpy, Gent, Bruggy, Roeselare 

Místo – země Německo a Belgie 

Datum (od-do) 28. 5. – 2. 6. 2018 

Podrobný časový harmonogram Pondělí 28. 5. odjezd z Prahy (07.00 hod.) směr Frankfurt n. 
M., v odpoledních hodinách prezentace, prohlídka a diskuse 
ve Frankfurt Zentrale Stadtbibliothek, ubytování ve F.n.M.  
Úterý 29. 5. odjezd z Frankfurtu n. M. (08.00 hod.) do 
Zoersel (13.00 hod.), prohlídka Bibliotheek Zoersel 
s besedou se starostou města a předsedou knihovní komise, 
přesun do Antverp (15.00 hod.), prohlídka Bibliotheek 
Permeke a beseda s jejich pracovníky, přesun do  
UAntwerpen - Bibliotheek Stadscampus (17.00 hod.), kde 
proběhla schůzka a beseda se zástupci belgických profesních 
svazů, ubytování v Antverpách 
Středa 30. 5. odjezd z Antverp (8.00 hod.) do Gentu, 
komentované prohlídky nové budovy centrální veřejné 
knihovny De Krook, diskuse s odbornými pracovníky 
knihovny o realizaci konceptu nové budovy, jejích cílech a 
perspektivách (9.00 – 13.00 hod.), komentované prohlídky 
města Gent, ubytování v Gentu 
Čtvrtek 31. 5. odjezd z Gentu (8.00) do Roeselare, návštěva 
veřejné knihovny ARhus, přijetí u ředitele knihovny 
s prezentací a diskusí, komentované prohlídky objektu. 
Přesun na předměstí Brug do moderní pobočky městské 
veřejné knihovny 
https://www.studiofarris.com/#/projects/city-library-bruges 
, komentovaná prohlídka (13.00 hod) a přesun do centra 
města do ústřední budovy knihovny Hoofdbibliotheek 
Biekorf (15.00 až 17.00 hod.). Prezentace knihovny jejím 
ředitelem, komentované prohlídky a diskuse o problémech 
českého a belgického (vlámského) knihovnictví. Ubytování 
Jabbeke. 
Pátek 1. 6. odjezd z Jabbeke (8.00 hod.) do Kolína nad 
Rýnem. Návštěva Stadtbibliothek Köln (15.00 až 17.30). 
Prezentace knihovny, komentované prohlídky objektu a 
seznámení se specifickými službami knihovny. Diskusní 

https://www.studiofarris.com/#/projects/city-library-bruges
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fórum o aktuálních problémech a trendech německého a 
českého veřejného knihovnictví. Ubytování v K. n. R. 
Sobota 2. 6. odjezd z Kolína nad Rýnem (8.00 hod.) do Prahy. 
Příjezd do Prahy v 18.00 hodin. Ukončení cesty 
Odkaz na mapu cesty: 
https://drive.google.com/open?id=1GHG1QldPYHq2qXDsxQ
2IZr6xi2VoJFtD&usp=sharing  

Spolucestující z NK Cesty se zúčastnili další pracovníci NK bez finančního 
příspěvku knihovny (Kostecký, Petříčková, Hedvíková, 
Jansová) 

Finanční zajištění Ubytování, jízdné, ev. pojištění – NK 
Diety (stravné) – pracovník  

Cíle cesty 1. Seznámení se s moderními budovami a provozy 
zahraničních veřejných knihoven a s jejich inovativními 
knihovnickými a informačními službami. 

2. Setkání s představiteli profesních organizací německého a    
belgického knihovnictví. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cílem studijní cesty bylo seznámit účastníky s knihovnickými 
a informačními službami, provozními podmínkami i  
architekturou v zajímavých německých i belgických 
knihoven. Příklady dobré praxe a inovativních postupů 
vyspělého zahraničního veřejného knihovnictví obohatit a 
inovovat praxi českého veřejného knihovnictví. 

Program a další podrobnější informace Bonusem byla pracovní setkání se zástupci profesních 
organizací s cílem navázání nové spolupráce i případná 
příprava společných projektů.  

Přivezené materiály   

Datum předložení zprávy 15. 6. 2018 

Podpis předkladatele zprávy PhDr. Hanuš Hemola 
 

Podpis nadřízeného Datum:  
15. 6. 2018 

Podpis: 
 
_______________________
Mgr. Lichtenbergová 
 
_______________________ 
Dr. Richter 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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