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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 
Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Martin Kocanda 

Pracoviště – dle organizační struktury Generální ředitel 

Pracoviště – zařazení --- 

Důvod cesty Návštěva Státního archivu Číny a Národní knihovny Číny; pozvání 
Státní archivu Číny (State Archive Administration of China, SAAC) 

Místo – město Peking 

Místo – země Čína 

Datum (od-do) 18. – 22. června 2018 

Podrobný časový harmonogram 18. června 2018 – odlet do Pekingu 
19. června 2018 – přílet do Pekingu, ubytování, setkání s generálním 
ředitelem SAAC p. Li Minghua a vedením instituce, odborná beseda 
20. června 2018 – návštěva Národní knihovny Číny, setkání a 
odborná beseda s vedením instituce 
21. června 2018 – návštěva Prvního historického archivu Číny a 
odjezd na letiště 
22. června 2018 – odlet a přílet do Prahy 

Spolucestující z NK Mgr. Robert Káčer, Ing. Petr Knížek, Mgr. Adolf Knoll, Ing. Petr Kukač 

Finanční zajištění NK (letenky); ubytování a strava SAAC 

Cíle cesty Cesta byla uskutečněna na základě pozvání Státního archivu Číny, 
s nímž má NK smlouvu a o spolupráci 

Plnění cílů cesty (konkrétně) V červnu 2017 navštívila NK delegace SAAC, toto byla reciproční 
návštěva. Obě instituce pojí zájem o spolupráci v oblastech 
digitalizace a ochrany fondů; digitalizační pracoviště jsme navštívili 
v Prvním historickém archivu Číny, který opatruje nejstarší 
dokumenty čínského státu. 
 
SAAC vysoce ocenil spolupráci NK na připravované výstavě 
Hedvábná stezka, která bude péčí SAAC otevřena v sídle UNESCO 
v Paříži počátkem listopadu 2018. NK poskytla dle výběru  SAAC 
digitální kopie dvou významných děl, svědčících o kulturních vztazích 
obou zemí před r. 1800; kromě toho zpracovala rozsáhlou rešerši o 
těchto vztazích s ohledem na písemné památky. 
 
Přínosná byla návštěva NK Číny, s níž má NK ČR starou smlouvu o 
spolupráci a tato spolupráce se úspěšně rozvíjela koncem minulého 
desetiletí. Obě instituce se dohodly, že budou sávající smlouvu 
revidovat z hlediska svých současných potřeb a že mají vůli uzavřít 
smlouvu novou a znovu rozvinout intenzivnější spolupráci, která by 
pro ČR mohla být přínosná v technologicky náročnějších oborech 
(komunikační technologie/digitalizace a digitální knihovny, ochrana 
fondů). 

Program a další podrobnější informace Viz výše 

Přivezené materiály xxx 

Datum předložení zprávy 28. června 2018 
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Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 28. června 2018 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


