Protokół
ze spotkania grupy roboczej EUREX-Biblioteki, które odbyło sie 13 kwietnia 2016 roku
w Książnicy Karkonoskiej, w Jeleniej Górze.

Obecni: w załączeniu lista obecności:
Pani dyrektor Danuta Sawicz powitała obecnych , poinformowała o styczniowym spotkaniu
bibliotekarzy w polskiej siedzibie Euroregionu Nysa, na którym wybrano nowa
przewodniczącą grupy – Joannę Jagodzińską, która zastąpi dotychczasową, Alicję Raczek.
Pani Raczek nie pracuje już w Książnicy Karkonoskiej.
W spotkaniu wzięły udział dyrektorki bibliotek publicznych w Lubaniu: Ewa Żbikowska
i Lwówku Śląskim: Elżbieta Zienowicz, obie panie przyjęły zaproszenie na spotkanie grupy
roboczej EUREX – Biblioteki.
Strona niemiecka informowała, że nie otrzymała protokołu z poprzedniego spotkania, strona
polska i czeska nie miały zastrzeżeń do protokołu.
P. Sawicz zaprezentowała program spotkania.
1. Konferencja w Semily, 27-28 maja 2016 r. P. dyrektor Alena Matěchová poinformowała,
że wniosek o dofinansowanie konferencji został przyjęty i zatwierdzony, umowa
o dofinansowanie z FMP zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Strona polska
dostarczyła listę uczestników i tematy referatów w terminie, strona czeska zreferowała
tematykę swoich referatów, strona niemiecka zobowiązała się niezwłocznie dostarczyć
brakujące dane. Ustalono, że do 16 maja zostaną przesłane do p. Matěchovéj prezentacje
i prelekcje ( adres reditelka@knihovnasemily.cz ).
Program konferencji zostanie rozesłany po uzupełnieniu o szczegóły dotyczące drugiego dnia
konferencji. Zaproszenia wysłane będą do koordynatorów z każdego kraju, a następnie
rozesłane przez nich dalej, do uczestników.
2. Harmonogram konkursu plastycznego Rzepiór, Krabat, czy ich znacie?
Po dyskusji ustalono, ze ogłoszenie konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 roku, prace będą
przyjmowane do końca kwietnia. Uroczyste wręczenie nagród laureatom 10 edycji konkursu
zostanie zorganizowane w miejscu związanym z Rzepiórem (Karpacz, Borowice lub Pławna
– Zamek Legend Śląskich). Strona polska planuje złożenie wniosku o dofinansowanie
realizacji zadana do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w drugiej połowie 2016 r.
W ramach zadania zaplanowane będzie wydanie materiałów promocyjnych, mapa
Karkonoszy z zaznaczonymi miejscami z legend oraz streszczenie kilku legend oraz wydanie
kolorowanek dla najmłodszych. Planuje się również przygotować kalendarze. Przy okazji
kolejnej edycji ustalono, że aktualna wystawa już jest w Zittau, odwiedzi biblioteki
niemieckie i szkoły, a następnie wróci do Polski i zostanie zaprezentowana w bibliotekach
w Lubaniu i Lwówku Śląskim. Odebrana będzie podczas spaceru literackiego 14.10.2016 r.

3. Dokonano małej zmiany w programie spotkania, przed przerwą kawowa odbyła się
prezentacja książkomatu i wrzutni oraz wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego
w Jeleniej Górze oraz wystawy afiszy, plakatów i programów: 70 lat Teatru im. C.K. Norwida
w Jeleniej Górze. Podczas krótkiej wycieczki po Książnicy Karkonoskiej omówiono nowinki
w bibliotece, w tym telebim, który wzbudził zainteresowanie.
4. Odbyła się krótka prezentacja wszystkich uczestników spotkania, ze względu obecność
nowych osób, dyrektorek bibliotek publicznych w Lubaniu i Lwówku Śląskim, obie panie
zadeklarowały chęć udziału i pracy w grupie roboczej EUREX-Biblioteki.
Spacer literacki – odbędzie się 14 października, organizatorem będzie strona niemiecka,
tematem będą bajki i legendy związane z Görlitz. Strona niemiecka sygnalizowała problemy
ze zdobyciem dofinansowania.
10-lecie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej – strona polska ponowiła zaproszenie na
uroczystość planowaną na 20 IX 2016 r., która będzie połączona z prezentacją bibliografii
dot. Teatru jeleniogórskiego w latach 1945-VIII 2015 r. Podziękowano p. dyrektor Blance
Konvalinkovej za przekazanie kontaktów do osób zajmujących się tym tematem
w odniesieniu do okresu przedwojennego i okresu wojny. Kontakty zostały nawiązane,
również strona niemiecka zapowiedziała pomoc w dotarciu do materiałów dotyczących
historii jeleniogórskiego teatru.
Podziękowano p. dyrektorowi z Turnova, Jaroslavovi Křižovi za przekazanie stronie polskiej
kontaktu do Jaroslava Rudiša.
Pani dyrektor Blanka Konvalinková przekazała członkom grupy informację na temat nowego
logo Euroregionu Nysa, zwróciła również uwagę na różnice w informacjach odnośnie grupy
na stronach poszczególnych krajów Euroregionu. Każda ze stron wyśle informację
o aktualnych członkach grupy EUREX- Biblioteki do swojego biura EN oraz do Bärbel
Wienrich (baerbel.wienrich@ku-weit.de) . Blanka Konvalinková roześle wśród Członków
grupy linki z danymi, żeby je skontrolować.
Bärbel Wienrich przekazała stronie polskiej prośbę członków niemieckiego Stowarzyszenia
zajmującego się historią górnictwa odkrywkowego o pomoc w nawiązaniu kontaktu
z elektrownią Turów.
Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w Semily w maju, następnie 20.IX w Jeleniej
Górze.
P. dyrektor Alena Matěchová poprosiła o przywiezienie materiałów promujących biblioteki,
okolice, foldery, które zostaną przekazane uczestnikom konferencji, dla około 55-60 osób.

Zebrała: Joanna Jagodzińska

