
Zpráva ze zahraniční služební cesty

Jméno a příjmení účastníka 
cesty

Mgr. Zdenko Vozár

Pracoviště – dle organizační 
struktury

2.1.3.

Pracoviště – zařazení vedoucí
Důvod cesty 1. Návšteva a assesment ekvivalentu DAT v

Szechenyiho národní knihovně. 2. Digital 
Humanities v Strednej európe (konference 
DH 2018: Budapest, ELTE)

Místo – město Budapešť
Místo – země Maďarsko
Datum (od-do) 27.5. - 31.5.2018
Podrobný časový harmonogram 27.5 Bratislava - Budapest -31.5.2018 Budapest-

Praha
Spolucestující z NK nikto
Finanční zajištění NK
Cíle cesty 1. OSZK 2. DH 2018: Budapešť
Plnění cílů cesty (konkrétně) 1. Zoznámenie s oddelením Miklose Lendvaye 

1.B Predstavenie tendra a plánov na migráciu 
väčšiny knihovných báz a služieb pod projekt 
FOLIO 
1.C. Predstavenie štruktúry DAT a porovnanie s 
plánovanou transformáciou oddelení  v 
Budapešťi 
1.D Proces digitalizácie v OSZK a jej 
sprístupňovanie, digitalizované fondy, práva, 
problémy s jednotným portálom, LTP
1.E. Webarchív OZSK ako pilotný projekt medzi 
KIFU a OSZK
1.F. Systémová správa v OSZK
 = helpdesk
 = správa webov
 = virtualizácia a prostriedky k nej
 = mirroring
1.G Prechod na GDPR
1.H Navrh na prehlbenie kontaktov medzi 
technologickými oddeleniami
2. Nadviazanie kontaktov:
Tibor Koltay,  Attila Bielik, Tamas Kiss, Janos 
Pancza, Yevhen Rachkov, Marek Debnár

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději 
při vyúčtování cesty do 2 týdnů po jejím ukončení. Bez cestovní zprávy 
nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.



Program a další podrobnější 
informace

program ako príloha

Přivezené materiály Prezentacie OSZK k FOLIO, digitalizacii, 
webachivu, Prezentace prednášajúcich, vizitky, 

Datum předložení zprávy 5.6.2018
Podpis předkladatele zprávy

Podpis nadřízeného

Vloženo na Intranet
Přijato v mezinárodním 
oddělení

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději 
při vyúčtování cesty do 2 týdnů po jejím ukončení. Bez cestovní zprávy 
nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.
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