
Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno účastníka cesty PhDr. Bohdana Stoklasová 
Pracoviště – instituce, 
adresa 

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 

Pracoviště – zařazení Ředitelka úseku novodobých fondů a služeb 
Důvod cesty Přednesení referátu 

http://www.ndk.cz/publikace/rad0f5ea.pdf/download a účast 
na konferenci Archiving 2006  
 http://www.imaging.org/conferences/archiving2006  

Místo – město Ottawa, Kanada 
Datum (od-do) 23.5.2005-28.5.2006 
Podrobný časový 
harmonogram 

• Cesta Praha-Paříž-Montreal-Ottawa: 23.5.2006 
• Konference 24.5.-26.5.2006 (referát přednesen 24.5.2006) 
• Cesta Ottawa-Montreal-Paříž-Praha: 30.11.2006 

Spolucestující z NK  
Finanční zajištění Rozpočet NK 
Cíle cesty • Přednést referát na konferenci a seznámit účastníky 

s Koncepcí Národní digitální knihovny ČR (Koncepce trvalého 
uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů 
v knihovnách ČR do roku 2010) s výsledky dosaženými v 
oblasti digitálních knihoven a dlouhodobé archivace v ČR 

• Zúčastnit se konference a získat informace o situaci v oblasti 
digitálních knihoven a dlouhodobé archivace zejména  
v zemích mimo Evropu, o kterých máme méně informací 

• Seznámit se se situací v Library and Archives Canada, kde 
došlo ke spojení národní knihovny a národního archivu 

• Navštívit The Library and Archives Canada Preservation 
Centre 

• Navázat nové odborné kontakty a prohloubit kontakty 
existující 

Plnění cílů cesty Všechny cíle cesty byly splněny.  
• Přednesla jsem referát Czech Digital Library 

http://www.ndk.cz/publikace/rad0f5ea.pdf/download Již 
samotné přijetí referátu na renomovanou konferenci 
Archiving 2006 bylo překvapením a velkým úspěchem. Bylo 
dobře, že Česká republika, o jejíchž aktivitách v oblasti 
budování digitálních knihoven většina účastníků konference 
mnoho nevěděla, byla v programu zastoupena. Referát byl 
přijat s velkým zájmem, s dobrým ohlasem se setkaly 
zejména celonárodní záběr Koncepce a jasné grafické 
znázornění Koncepce.  

• Účast na konferenci mimo evropský kontext, který dobře 
známe a v jehož rámci se na akcích věnovaných digitálním 
knihovnám schází obdobná skupina odborníků na tuto oblast, 
byla velmi zajímavá a přínosná. Na konferenci zazněla řada 
referátů zástupců institucí, které již nahromadily velké 
množství digitálních dat. Některé popisovaly i své zkušenosti 
s jejich nenahraditelnou ztrátou. Všechny příspěvky se 

http://www.ndk.cz/publikace/rad0f5ea.pdf/download
http://www.imaging.org/conferences/archiving2006
http://www.ndk.cz/publikace/rad0f5ea.pdf/download


shodovaly na nezbytnosti budování spolehlivých digitálních 
repozitářů založených na kvalitním HW i SW a podložených 
kontinuálním financováním. Kromě velkých paměťových 
institucí (nejen knihoven, ale i muzeí a galerií) byly na 
konferenci zastoupeny zejména univerzity. Kromě 
přednesených referátů byla velmi přínosná i diskuse. 

• Zajímavá byla možnost seznámit se přímo na místě se situací 
v Library and Archives Canada 
http://www.collectionscanada.ca , kde dochází  k postupnému 
spojování národní knihovny a národního archivu. Kanadský 
národní archiv je mnohem více otevřený uživatelům než 
evropské národní archivy, což umožňuje fůzi obou mnohdy 
tak odlišných institucí. Přesto je prozatím vidět, že fůze 
v teoretické a „papírové“ rovině je mnohem snazší než 
praktické propojení obou institucí, jejichž jednotlivé části se 
stále tváří a chovají velmi individuálně.  

• The Library and Archives Canada Preservation Centre je 
obřím repozitářem pro různé druhy dokumentů 
vybudovaným s velkými investičními náklady. Library and 
Archives Canada disponují i rozsáhlými pozemky v okolí, 
takže možnost extenze do budoucnosti je zajištěna. The 
Library and Archives Canada Preservation Centre je de facto 
soustavou mnoha repozitářů (specifických podle podmínek, 
které vyžaduje archivovaný materiál).  

• Během konference se mi podařilo navázat řadu nových 
kontaktů, které budou v budoucnu jistě užitečné. 

Program a další 
podrobnější informace 

Program konference 
http://www.imaging.org/conferences/archiving2006/program.cfm 
ilustruje pestrost tematického záběru i institucionálního 
zastoupení. Definitivní program je uveden (společně se všemi 
příspěvky) ve sborníku, který je k dispozici ve studovně 
knihovnické literatury NK.  

Přivezené materiály Sborník z konference (=jediný zdroj obsahující plné texty 
přednesených referátů) e k dispozici ve studovně knihovnické 
literatury NK. 

Tištěné přílohy a 
elektronické dokumenty 

• Zpráva je k dispozici ve studovně knihovnické literatury NK 
ČR 

• Elektronické dokumenty – viz navigace výše v textu. 
Datum předložení zprávy 12.10.2006 
Podpis předkladatele 
zprávy 
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