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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

 
Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Petr Kroupa 

Pracoviště – dle organizační struktury Generální ředitel 

Pracoviště – zařazení KGŘ 

Důvod cesty Návštěva Národní knihovny Lotyšska 

Místo – město Riga 

Místo – země Lotyšsko 

Datum (od-do) 26. – 29. října 2015 

Podrobný časový harmonogram 26. října 2015 – příjezd a ubytování 
27. – 28. října 2015 – návštěva NK Lotyšska a dalších 
rižských institucí 
29. října 2015 – odjezd domů 

Spolucestující z NK Mgr. Adolf Knoll 

Finanční zajištění NK (letenka a  stravné) + NK Lotyšska (ubytování) 

Cíle cesty Prohlídka nové budovy NK Lotyšska a jednání o další 
spolupráci 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Zevrubná exkurze po nové budově NK Lotyšska a 
jednání s jejím generálním ředitelem, návštěva 
vybraných pracovišť.  Jednání s řediteli Univerzitní 
knihovny a Akademické knihovny. 
 

Program a další podrobnější informace Národní knihovna Lotyšska: 

 Prohlídka nové budovy z architektonického a 
funkčního pohledu 

 Jednání s ředitelem NK Lotyšska p. Andrisem 
Vilksem o problematice výstavby a zprovoznění 
nové budovy 

 Seznámení se s projekty digitalizace a 
digitálního zpřístupnění fondů NK Lotyšska 

 Návštěva oddělení vzácných knih a rukopisů 
 
Univerzitní knihovna 

 Prohlídka rekonstrukce historické budovy a 
moderní a dostavby Univerzitní knihovny, 
jednání s její ředitelkou pí Ivetou Gudakovskou 

 
Akademická knihovna 

 Setkání a jednání s ředitelkou Akademické 
knihovny (2. knihovna Rižské univerzity) pí 
Ventou Kocere (svými fondy je tato knihovna 
naší knihovně nejbližší) 
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Během návštěv v Národní knihovně Lotyšska a 
Akademické knihovně nám bylo představeno značné 
množství historických a moderních dokumentů, majících 
vztah k naší kultuře. 
 
Během pobytu jsme se také zúčastnili recepce na 
Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku na počest 
státního svátku 28. října; tam jsme se setkali mj. 
s překladateli české literatury do lotyšštiny p. Jānisem 
Krastiņšem a pí Halinou Lapiņou. 
 
Rovněž jsme se setkali s ředitelkou Rižské městské 
knihovny pí Dzidrou Šmita a architektem přestavby 
Univerzitní knihovny p. Laimonisem Šmitsem. 

Přivezené materiály Publikace knihoven 

Datum předložení zprávy 3. listopadu 2015 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 3. listopadu 2015 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

   

 
 

Pohled z jedné ze studoven přes řeku Daugavu (Severní Dvinu) na staré město 
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Pohled z horního patra budovy na staré město 
 

 
Budova Národní knihovny Lotyšska v podvečer 


