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Zpráva ze služební cesty

Bc. Laura Kostrhonová
Evropské dokumentační středisko
Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Program Asser College Europe vznikl před 14ti lety a jeho cílem je prohlubování znalostí mezinárodní a evropské legislativy pro právníky a informační pracovníky právnických institucí.

Program je součástí T. M. C. Asser Instituut sídlícího v Holandsku v Haagu a je financován holandským Ministerstvem zahraničních věcí. (Social Transition Programme Central and Eastern Europe – MATRA).

Tento rok se poprvé uskutečnil Alumni Day –  výroční setkání absolventů všech dosud konaných školení Asser College Europe. Na této konferenci probíhaly paralelně dva bloky přednášek:
„Impact of the accession on the debate on the future of Europe: from Convention to ICG 2004“ pro právníky, absolventy postgradualního studia 
T. M. C. Asser Instituut
a
„Free flow of European Information“ pro informační pracovníky.

Zúčastnila jsem se tohoto setkání coby absolvent školení Training Course for Legal Information Specialists konaného 7. – 25. 10. 2002 v Haagu.


Program výročního setkání Alumni Day Asser College Europe:
PÁTEK 3.10. 2003
	registrace účastníků

slavnostní zahájení

SOBOTA 4.10. 2003
Alumni Day Conference – Eőtvős Lorand University, School of Law

Přivítání účastníků konference ředitelem T. M. C. Asser Instituut Prof. Dr. F. A. Nelissenem


Projev předsedy vedoucího výboru Asser College Europe Prof. V. Baláše (ČR)
	programy holandské vlády: MATRA (transformace společnosti zemí střední a východní Evropy)


Projev maďarského exministra zahraničí Prof. J. Martonyi

Úvodní projev k bloku přednášek „Impact of accession in the debate on the future of Europe: from Convention to IGC 2004“
	Drs. G. M. de Vries, holandský velvyslanec pro Evropskou ústavu



Úvodní projev k bloku přednášek „Free flow of European information“
	A. Berger, poradce vydavatelství Office of the Official Publications of the EU v Brusselu



Free Flow of European Information
	Accessibility and availability of European legal information

(Dostupnost informací týkajících se evropského práva) A. Berger, Office of Official Publications of the EU
	nová úprava serveru www.europa.eu.int

portál Pre-Lex: tvorba práva v EU, návrhy Komise EU
nové úpravy serverů CELEX a Eur-Lex (v budoucnu budou sloučeny)
nová terminologie v tezauru Eurovoc

Náměty k diskusi:
S. Vaihel, Rumunský evropaký institut
E. Lapeva, Dokumentační středisko Americké univerzity v Bulharsku
	Kategorie uživatelů:

A/ akademická obec, odborná veřejnost: obvykle vědí, na koho se s dotazem obrátit, popř., ve kterých informačních zdrojích hledat odpověď
B/ laická veřejnost: potřebuje znát aktuální dění a změny, které nastanou po vstupu do EU, ne všichni mají přístup k informacím prostřednictvím
    Internetu

	Keeping PACE with European legal information, the Portal Asser College Europe (Držet krok s evropským právem, portál Asser College Europe – PACE) J. S. de Jongh, informační manažer T. M. C. Asser Instituut

Návrh na obsah portálu PACE
	adresář institucí a absolventů školení

kariéra (zaměstnání, studijní programy)
aktuality
mezinárodní poradenství
připravované semináře, školení
diskuse pro odbornou veřejnost, pro jednotlivé regiony
informace týkající se katalogizace, popř. centrální katalog Evropských dokumentačních středisek

Role evropských dokumentačních středisek v programu Asser College Europe
	poskytovat kontakt na T. M. C. Asser Instituut  a zprostředkovávat spolupráci s ním pro odbornou veřejnost v daném regionu


Náměty k diskusi:
K. Vester, Národní knihovna Estonska
S. Čar, Ústav pro mezinárodní vztahy, Chorvatsko
	většina zemí východní a střední Evropy stále ještě nemá dostatečný počet evropských dokumentačních (EDS) nebo regionálních evropských informačních středisek (REIS), a proto by  veřejnosti, školám, knihovnám, orgánům státní správy, aj. mohl potřebné informace k EU a k evropaké integraci poskytovat mj. také portál PACE.



Slavnostní zakončení konference
Informace o plánovaných konferencích v Haagu, o přístím výročním setkání Asser College Europe v r. 2004






