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Zpráva ze zahraniční služební cesty  

 

Jméno a příjmení účastníka cesty 

PhDr. Ladislav Cubr 

Pracoviště – dle organizační struktury 2.4.2 

Pracoviště – zařazení 

Oddělení pro standardy, Odbor digitálních fondů 

Důvod cesty Prezentace LTP systému NK ČR na konferenci EOD 

Místo – město Bratislava 

Místo – země Slovensko 

Datum (od-do) 4. - 5. 5. 2017 

Podrobný časový harmonogram 4.5. vlakem Praha – Bratislava; 4.-5.5. účast na konferenci 

EOD (Univerzitní knihovna Bratislava), 5. 5. prezentace na 

konferenci EOD, 5. 5. vlakem Bratislava - Praha 

Finanční zajištění Rozpočet NK ČR 

Cíle cesty prezentace LTP systému NK ČR, účast na semináři o 

dlouhodobém uchovávání v rámci konference EOD, setkání 

s kolegy z Univerzitní knihovny Bratislava v rámci 

visegrádské aktivity 4 Digital Heritage 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Všechny zamýšlené cíle byly splněny. Prezentace o LTP 

systému NK ČR vytvořeného v rámci projektu „Vytvoření 

Národní digitální knihovny“ byla přednesena 5. 5. na konci 

konference EOD; s kolegy z Univerzitní knihovny Bratislava 

bylo jednáno o schůzce v NK ČR (jako další akci  

dlouhodobé spolupráce v rámci 4 Digital Heritage). 

Program a další podrobnější informace 4.-5.5. probíhala v Univerzitní knihovně Bratislava 

konference EOD, její součástí byla také tematická sekce 

„Special Focus: Long Term Preservation“. V rámci 

konference EOD bylo mj. prezentováno právní stanovisko 

konzultanta švédské národní knihovny (p. Jerker Ryden), 

podle kterého se nařízení Evropské unie „General Data 

Protection Regulation“ dotýká všech digitalizujících 

knihoven. Zejména digitalizovaná periodika podle něj 

přinášejí velký problém z hlediska souladu s tímto nařízením. 
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V rámci sekce „Special Focus: Long Term Preservation“ byly 

prezentovány příspěvky o řešení dlouhodobého uchovávání 

digitálních dokumentů v Univerzitní knihovně Bratislava, 

v NK ČR (autorem této zprávy) a bavorské knihovní síti; 

byly také prezentovány české projekty ProArc a ArcLib 

(Lhoták). V rámci visegrádské aktivity (4 Digital Heritage) 

bylo jednáno o letošní návštěvě kolegů z Univerzitní 

knihovny Bratislava v Odboru digitálních fondů NK ČR (tato 

aktivita byla ustanovena v roce 2016); cílem návštěvy bude 

plnění cílů této aktivity pro rok 2017. 
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