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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 UNESCO Memory of the World Workshop on 
Archives Preservation in the Asia Pacific Region 

Místo – město Sian 

Místo – země Čína 

Datum (od-do) 12. – 18. června 2016 

Podrobný časový harmonogram 12. – 13. června – cesta přes Helsinki do Sianu a návštěva 
muzea kamenných nápisů 
14. - 16. června 2016 – worskhop 
17. června 2016 – návštěva historických míst provincie Shaanxi 
18. června 2016 – odlet domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění State Archives Administration of China + NK (pouze stravné) 

Cíle cesty Účast na workshopu na základě pozvání organizátora. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) dtto 

Program a další podrobnější informace Na workshop jsem byl pozván z titulu svého členství 
v International Advisory Committee programu Paměť světa 
UNESCO. Workshop probíhal rovněž jako akce Regionální 
komise programu pro Asii a Pacifik, jejímž předsedou je 
generální ředitel Státního archivu Číny pan Li Minghua. Zúčastnil 
se rovněž vedoucí sekce UNESCO pro Universal Access and 
Preservation pan Boyan Radoykov a další zahraniční hosté, 
především z uvedeného regionu, a větší počet místních 
odborníků. 
 
První část workshopu bylo o programu Paměť světa s důrazem 
na doporučení UNESCO Recommendation concerning the 

Preservation of, and Access to, Documentary Heritage including in 
Digital Form (http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)  
jako prvního legislativního dokumentu programu. V druhé části 
byly představeny technologie konzervace a restaurování 
různých typů dokumentů vč. fotografií a filmu, ochranných 
obalů z nehořlavého papíru a dřeva a dalších kulturních 
artefaktů, vyvinuté a patentované týmem Prof. Dr. Yuhu Li, 
ředitelem Engineering Research Center of Historical and 
Cultural Heritage Protection na Shaanxi Normal University. Pan 
profesor projevil zájem o spolupráci s námi a věnoval nám 
publikaci, která o těchto technologiích informuje. Pracoviště 
jsme navštívili, disponuje nejmodernějšími technologiemi a 
velkým počtem specialistů. 
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Jednání byli přítomni též někteří členové International Advisory 
Committee z regionu, s nimiž jsem měl možnost projednat 
otázky revize základních dokumentů programu. 
 
Generální ředitel Státního ústředního archivu Číny projevil 
zájem navázat spolupráci s naší knihovnou. Přislíbili jsme si 
směřovat k podepsání dohody a spolupráci. Po mém návratu do 
Prahy mu byl pracovní návrh textu již zaslán. 
 
Účastníci workshopu navštívili též několik kulturních institucí vč. 
jejich konzervačních oddělení. 

Přivezené materiály Publikace do fondu NK o významném čínském dokumentovém 
dědictví a publikace o konzervačních technikách, vyvinutých 
v Engineering Research Center of Historical Cultural Heritage 
Protection of Shaanxi (Shaanxi Normal University) 

Datum předložení zprávy 22. června 2016 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 22. června 2016 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


