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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 jednání vědecké rady projektu Biblissima 

Místo – město Paříž 

Místo – země Francie 

Datum (od-do) 4. – 6. dubna 2014 

Podrobný časový harmonogram 4. - 5. dubna 2014 – přílet do Paříže a jednání vědecké rady 
6. dubna 2014 – odlet domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění Biblissima (ubytování, letenka, místní doprava) 
NK – stravné 

Cíle cesty Účast na jednání vědecké rady z titulu členství. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Biblissima je společný projekt významných francouzských 
institucí, jenž si klade za cíl vybudování digitální knihovny 
písemného dědictví období středověku a renesance. 
Biblissima je financována francouzským státem; její 
dvacetičlenná vědecká rada má mezinárodní složení 
(http://www.biblissima-
condorcet.fr/fr/organisation/conseil-scientifique), ovlivňuje 
budoucí směřování projektu a hodnotí dílčí projekty, které 
jsou konsorciu Biblissima předkládány k realizaci. Rada 
hodnotila předložené projekty a sestavila jejich seznam dle 
významu a vhodnosti k financování. Každý člen musel 
zpracovat již předtím podrobné písemné hodnocení dvou 
projektů. Dále byly diskutovány možností použití ontologií a 
tezaurů do procesu zpracování a zpřístupnění dat. 

Program a další podrobnější informace Zasedání proběhlo v Campus Condorcet; vítězné projekty 
budou vyhlášeny na webových stránkách Biblissima. Účast 
ve vědecké radě předpokládá, že je člen rady schopen bez 
tlumočení pracovat paralelně v anglickém a francouzském 
jazyce, ať jde o posuzování projektů (jsou psány francouzsky 
a týkají se digitálního zpřístupnění historických dokumentů a 
zdrojů) nebo o přímou diskusi nad projekty a koncepcí 
Biblissima. Každý člen rady dostává předem k posouzení 
přidělené projekty, k nimž musí vypracovat hodnocení před 
zasedáním rady. Mj. účast ve vědecké radě dává i širší 
možnosti k prosazení Manuscriptoria a jeho rozšiřování. 
Spoluřešiteli projektů mohou být i nefrancouzské instituce, 
ale hlavní řešitel musí být vždy francouzská instituce a mělo 
by jít o francouzskou kulturu. Další zasedání se předpokládá 
na jaře 2015. 
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Přivezené materiály Více informací o Biblissima na:  
http://www.biblissima-condorcet.fr/ 

Datum předložení zprávy 16. dubna 2014 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 16. dubna 2014 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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