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Pozvánka na workshop 

na téma  

"Spolupráce knihoven v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa" 

 

Datum:   čtvrtek 26. 4. 2018   

Místo jednání:   Krajská vědecká knihovna, Liberec 
  
Vážení,  
 
Jménem české strany Euroregionu Nisa Vás srdečně zvu na jednání k výměně zkušeností a informací 
v oblasti spolupráce knihoven na území Euroregionu Neisse – Nisa-Nysa. Workshop se koná v rámci 
projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin. 
 
Program:  
 
Témata: 
 
1. Přivítání účastníků 
2. Kontrola zápisu 
3. Konference knihovníků 
4. Literární vycházka 
5. Soutěž dětí  
6. Den superhrdinů 
7. Různé a prohlídka galerie 
 
Jednání bude tlumočeno. 
 
 
 
 
S pozdravem 

 

Jaroslav Zámečník 
Euroregion Nisa 
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Zápis z workshopu 

na téma  

"Spolupráce knihoven v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa" 

Datum:  čtvrtek 26. 4. 2018   

Místo jednání:  Krajská vědecká knihovna, Liberec 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu z 18. 1. 2018 – přítomní souhlasí se zápisem 

2. Příprava konference v Jelení Hoře: 

Paní Jagodzinska informovala o stavu příprav na konferenci knihovníků v Jelení Hoře. 
Zopakovala, že každá země má možnost poslat na konferenci 10 účastníků a jednoho 
hlavního přednášejícího. Pro jeho přednášku je vyčleněno 45 minut. Německá strana 
už poslala jméno přednášejícího i jména všech účastníků. Polská a česká strana má 
ještě čas do poloviny května zaslat jména – včetně uvedení toho, zda jsou mezi nimi 
vegetariáni. Ubytování bude zajištěno ve dvou- a třílůžkových pokojích. 

Bude hrazen nocleh, stravování a honorář pro hlavního přednášejícího (cca. 250 €, 
vyplaceno v PLN), cestu tam i zpět si hradí účastníci sami. Kongres bude simultánně 
tlumočen. 

Termín předání všech příspěvků polské straně včetně nahlášení českých účastníků: 
do poloviny května 2018 

Téma konference „Moderní média v knihovnách – šance a hrozby“ se ukazuje jako 
zajímavé, ale těžko uchopitelné vzhledem k malým knihovnám. 

Diskutuje se o tom, jaké příklady dobré praxe na konferenci prezentovat. Dotaz p. 
Konvalinkové, jak se s tím vypořádala německá strana – paní Wienrich k tomu 
podotkla, že příspěvky budou pouze dva – jeden bude o systému Onleihe obecně a 
druhý o využití Onleihe v malé knihovně (zkušenosti). Tím se bude inspirovat i česká 
strana. 

První den konference bude zakončen táborákem a opékáním buřtů. Na druhý den je 
připravena terénní literární hra připravená firmou Goodbooks.pl a doprovodný 
program. 

Paní Jagodzinska požádala o adresy významných politiků, které budou oficiálně 
pozváni (písemná pozvánka zaslaná poštou). 
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Konference není tentokrát financována z ERN, ale z fondu polsko-německé 
spolupráce. Je tam jednodušší vykazování nákladů a také vyúčtování, ovšem fond 
poskytuje pouze 50% nákladů, druhou polovinu bude pravděpodobně hradit město 
Jelení Hora. 

3. Dalším bodem jednání byla chystaná literární vycházka, kterou rovněž na 18. 10. 
připravuje polská strana. O programu se podrobně hovořilo na setkání skupiny 
v Drážďanech v lednu a dohodli jsme se, že další podrobnosti polská strana sdělí 
partnerům na konferenci. 

4. Dále jsme opět hovořili o projektu česko-německé čítanky. Paní Konvalinková se 
znovu dotazovala na případný zájem z německé strany, uvedla podrobnosti o 
příspěvcích. Žádost by měla podat KVK, partnerem by měl být KuWeit (knihovna 
v Žitavě). Předpokládané datum podání žádosti – v září 2018. 

5. Polská strana přítomné seznámila s nápadem na výtvarnou soutěž dětí z ERN. 
Tentokrát by bylo téma nikoli Krakonoš-Krabat, ale téma přenesené: „Ze zahrádky 
Ducha hor“. Děti by malovaly nebo vytvářely práce na téma rostlin inspirovaných 
přírodou Krkonoš (nebo Žitavských hor). Z dodaných prací by mohl vzniknout 
kalendář, putovní výstava prací je ovšem samozřejmostí. 

6. Paní Becker se zmínila o nápadu na Den superhrdinů – významných lidí z ERN (hasičů, 
záchranářů atp.). Diskutovalo se o možnostech, jak toto téma uchopit, jednalo by se o 
dlouhodobý záměr. 

7. Paní Konvalinková nabídla zájemcům návštěvu Galerie Lázně – zájem měla pouze paní 
Wienrich a paní Becker, do Galerie je odvedla kolegyně Petrýdesová. 

 
V Liberci dne 26. 4. 2018 
Zapsala: B. Konvalinková 
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