
 
 

 

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. 

  
 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 
Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Petr Kroupa 

Pracoviště – dle organizační struktury generální ředitel 

Pracoviště – zařazení  

Důvod cesty Návštěva Královské knihovny v Kodani 

Místo – město Kodaň 

Místo – země Dánsko 

Datum (od-do) 25. – 27. ledna 2017 

Podrobný časový harmonogram 25. ledna 2017 – přílet do Kodaně 
26. ledna 2017 – setkání představitelů evropských národních 
knihoven a významných osobností dánského kulturního života 
v Královské knihovně 
27. ledna 2017 – návrat do Prahy 

Spolucestující z NK Mgr. Adolf Knoll 

Finanční zajištění NK  

Cíle cesty Cesta byla uskutečněna na základě pozvání dnes již bývalého 
ředitele Královské knihovny Erlanda Koldinga Nielsena z prosince 
2016. E. K. Nielsen byl ředitelem knihovny od r. 1986 a byl 
významným představitelem a mluvčím národních knihoven ve 
světovém měřítku. Byl zároveň nejdéle sloužícím ředitelem 
národních knihoven v Evropě. Byl aktivně činným v řadě 
knihovnických nevládních organizací a svého času byl také jejich 
předsedou. E. K. Nielsen plánoval odstoupit z důvodu nemoci 
z funkce dnem 31. ledna 2017, nečekaně však zesnul v 70. roce 
svého života dna dny před plánovaným setkáním. To se tak stalo 
rozloučením in memoriam. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Setkání se zúčastnili nynější i někteří bývalí 
představitelé/ředitelé evropských národních knihoven 
především ze zemí střední a severní Evropy. Kromě vzpomínky 
na E. K. Nielsena jim to dalo možnost hovořit o vzájemné 
spolupráci a příštím zasedání CENL; rozhodně to přispělo 
k pocitu jejich sounáležitosti. 

Program a další podrobnější informace Na programu bylo společné setkání a koncert. 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 3. února 2017 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 3. února 2017 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


