
Knihovny 

2001 – založení samostatné pracovní skupiny Knihovny.  Do té doby pracovali odborníci na 

knihovnictví v rámci pracovní skupiny EUREX Kultura 

 

Fakta 1996-2000 

 

1996 – za podpory finančních prostředků z programu Phare byla  Liberci zahájena výstavba 

nové knihovny 

1997 –  byla vydána tříjazyčná publikace „Veřejné knihovny v Euroregionu Nisa“ 

1998 – uskutečnil se 1. knihovnický kongres  „“Knihovna bez hranic“ v Rumburku . Zde 

vznikla myšlenka založení samostatné pracovní skupiny 

EUREX Knihovny. Další kongresy se v budoucnu  konaly 

v Zittau, Szklarska Poręba, Bautzen a v Liberci.  

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – v listopadu byla v Liberci slavnostně uvedena do provozu  nová budova knihovny. 

Později byla stavba oceněna jako mimořádné 

architektonické dílo. 

2000 / 2001-  v tomto období byly vydány publikace: 

 „Veřejné knihovny Euroregionů Nisa  a Labe ve službách 

 informační společnosti“  

 „Malý jazykový průvodce“-  kapesní slovníček 

 odborných knihovnických výrazů 

2001 – uskutečnilo se vyhlášení ceny „Knihovna roku Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  

2001 – začaly přípravné práce na  tříjazyčném  slovníčku odborných výrazů  pro zahraniční 

uživatele knihoven  „Malý jazykový průvodce“  

2004 – 10.-11.3. byla uspořádána „Konference knihoven Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ se 

zaměřením na práci s dětmi v knihovnách  

2004 – byla uzavřena smlouva na realizaci projektu knihovnický kalendář „Skvosty 

v knihovnách ERN“ 

2006 – vydán sborník prací autorů žijících na území Euroregionu Nisa  „Kalmanach“ . 

Publikace seznamuje čtenáře s historií, současností, kulturou  a jinými zajímavostmi území 

bývalých Sudet. 

2007 – začala příprava prezentace významných českých, saských a polských knihoven na 

internetových stránkách 

2007 – byl zrealizován projekt „Knihovna překračuje hranice“ . Ve spolupráci Krajské 

vědecké knihovny v Liberci s Muzeem v městě Jelenia Góra bylo elektronicky propojeno 130 

titulů s 10 000 obsahy.  

2008 – ve dnech 16.-17.10.  se v Liberci konala konference knihovníků Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa  pod názvem „Přeshraniční společná opatření k uchování kulturního dědictví – 

zvláště knižních fondů“ 

2008 – 10.10. se uskutečnilo slavnostní otevření nové knihovny v městě Jelenia Góra 

2009 –  ve dnech 23.-24.4. byla uspořádána  „Konference knihovníků Euroregionu Nisa - 

obecní knihovny – potenciál a perspektivy“. Z přednesených referátů vznikla tříjazyčná 

publikace a CD-ROM.  Konference byla oceněna 2. místem mezi projekty v oblasti kultury 

v soutěži Cena Euroregionu Nisa. 

2010- začaly přípravné aktivity na vydání čtyřjazyčné knížky pro děti Euroregionu Nisa o 

udržování tradic a rodinných svátků na všech třech územích ERN . 

 



Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 

 Pořádat přeshraniční semináře pro knihovníky 

 Vzájemně si vyměňovat informace k odborným tématům s polskými a německými 

partnery 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


