
 

Zápis 

 

z jednání pracovní skupiny EUREX – Knihovny, které se uskutečnilo dne 28. 1. 2016 

v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Paní ředitelka Konvalinková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání, 

upozornila v časovém plánu na exkurzi do Muzea „Zapomenuté dějiny města Liberce“. 

 

Kontrola zápisu z předešlého jednání – oprava nepřesnosti v bodu 4, kde bylo chybně uvedeno, 

že partnerem projektu „Konference Knihovny pro seniory“ je Krajská knihovna v Liberci. Žádost 

do FMP podává Městská knihovna Semily a partnerem na německé straně je KuWeit Löbau. 

 

1. 

Výstava „Legendární hrdinové pohraničí“ – z Liberce se přestěhovala do Turnova, kde je po 

celý únor umístěna v Knihovně Antonína Marka. V březnu bude převezena do České Lípy 

(Městská knihovna) a 8. dubna 2016 ji Knihovna Česká Lípa dopraví do Christian Weise 

Bibliothek v Žitavě (odtud se přesune do školy ve Witichenau). V plánu jsou dále města Žitava, 

Budyšín, začátkem července se výstava vrátí zpět do Polska. 

 

Příští 10. ročník výtvarné soutěže se bude konat v rámci jednoho školního roku – aby to bylo pro 

školní třídy výhodnější.  

Harmonogram: 

září 2016  - vyhlášení soutěže, propagace, oslovení škol i veřejnosti 

duben 2017 – ukončení sběru výtvarných prací 

květen 2017 – zasedání hodnotící komise 

červen 2017 – ocenění soutěžních prací a otevření výstavy v Jelení Hoře   

Podrobnější program a propozice soutěže budou zveřejněny v březnu 2016. Diskutovalo se o 

názvu, asi bude lepší vrátit se k původnímu názvu „Krakonoš-Krabat“. 

 

2.  

Konference knihoven v Semilech 2016: „Knihovna pro seniory, senioři v knihovně“ 

 

Paní ředitelka Alena Matěchová všechny seznámila s průběhem projektu: 

leden 2016 - dokončuje se žádost, která bude přeložena do němčiny 

únor – podání žádosti na ERN do Fondu malých projektů, rozpočet konference cca 200 000,-Kč 

březen – schválení projektu   

27.-28.5. 2016 – termín konání konference, pátek - sobota 

Předběžný program v příloze. 

 

Poděkovala za včasné dodání jmen hlavních přednášejících – expertů. Finanční příspěvek na 

přednášky expertů je 3000,-Kč (vyšší nelze), včetně cestovného. Příspěvky knihovníků 

honorovány nebudou. 

Do konce března je třeba dodat p. Matěchové reditelka@knihovnasemily.cz náměty za jednotlivé 

země (každá země má časový prostor 1 hodinu na prezentaci „příkladů dobré praxe“) a 

vytipované účastníky z knihoven (14+1). Prezentace je pak nutno dodat do konce dubna, aby byl 

dostatek času je předat tlumočníkům a nahrát na flashdisky. 
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Bylo domluveno, že tištěný sborník se vytvářet nebude, příspěvky dostanou účastníci nahrané na 

flashdisku. Po skončení konference budou všechny prezentace vystaveny na stránkách knihovny 

v Semilech a v Liberci včetně fotodokumentace, odkazy budou účastníkům zaslány. 

A. Matěchová přislíbila drobné turistické materiály, info o Semilech, drobné dárky účastníkům.  

 

Na druhý den konference 28. 5. je plánována exkurze do knihoven a literární okruh v okolí Semil. 

Po snídani v kavárně v prostoru Jitřenky bude zajištěn autobus, následuje exkurze a oběd 

v restauraci na Hrubé Skále a odjezd zpět do Semil. Plánované ukončení konference v 16.00 

hodin. 

 

3. 

Literární vycházka Bajky/Mýty – v Görlitz – pátek 14.10.2016 

Paní ředitelka Inez Thoermer (Městská knihovnya v Görlitz) informovala o chystané procházce 

městem Görlitz, po místech spojených s pověstmi (např. Peterskirche, hřbitov, …). Německá 

strana nyní hledá vhodné finanční zdroje, možná požádá o peníze z FMP. 

 

4.  

Informace o velkých česko-německých projektech 

Paní Dana Petrýdesová informovala o dvou projektech, na kterých se podílí KVK v Liberci: 

1. Lernraum – prostor učení – žádost se podává v těchto dnech, lead-partnerem je Univerzitní 

knihovna v Chemnitz , účastní se 3 české a 2 německé knihovny, cílem projektu je zakoupení e-

knih a databází, zlepšení technického vybavení, workshopy, stáže apod. 

2. Kulturní dědictví Euroregionu Nisa - žádost se podává v těchto dnech, lead-partnerem je 

Euroregion (česká část), celkem je v projektu zapojeno 7 partnerů včetně KVK v Liberci a 

KuWeit v Löbau. Cílem projektu je digitalizace fondů, restaurování vzácných tisků, vydání 

publikací, výstavy, workshopy. 

Oba projekty jsou plánovány na 2,5 roku. Mají význam i pro menší knihovny Euroregionu.  

 

5. 

V rámci programu proběhla návštěva muzea „Zapomenuté dějiny města Liberce“ v budově 

liberecké radnice s výkladem pana P. Pimka ze společnosti Archa 13. 

 

Různé: 

 

 Paní J. Jagodzinska informovala, že Krkonošská knihovna v Jelení Hoře slaví v září 2016 

10 let její digitální knihovny 

 Městská knihovna v Kamenz hledá partnera v Česku, přihlásil se Turnov (p. ředitel Kříž) 

 Paní I. Thoermer  dovezla do Liberce čtyřjazyčnou výstavu „Reformace“ – bude 

vystavena v dubnu a květnu 2016 v prostorách knihovny v Liberci 

 Dotaz na výměnu publikací mezi knihovnami (zatím spíše neoficiálně, CZ-PL) 

 Poděkování paní Becker za distribuci knihy Ploučnické květy do německých knihoven 

 Paní B. Wienrich informovala o odchodu pana Franze Schöna do penze, ale na konferenci 

v Semilech v květnu 2016 určitě přijede. 

 

Termín příštího setkání: 

Středa 13. dubna 2016 v 10.00 – Krkonošská knihovna Jelení Hora 

 

Zapsala: B. Konvalinková 


