Pozvánka na workshop
na téma

"Spolupráce knihoven v Euroregionu Neisse – Nisa - Nysa"
Datum:

pátek 20. 10. 2017 v 10.30 hod

Místo jednání:

restaurace U Čápa Příchovice
Obec Kořenov

Jménem české strany Euroregionu Nisa Vás srdečně zvu na jednání k výměně zkušeností a informací
v oblasti spoůupráce knihoven v území Euroregionu Neisse – Nisa-Nysa
Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin.
Program:
•
•
•
•

10,30 příjezd autem z Česka, Polska, Německa – sraz účastníků na zastávce Kořenov –
Motorest
odtud pěšky po stopách Járy Cimrmana až k majáku Járy Cimrmana
pracovní jednání – restaurace U Čápa Příchovice
program jednání:
1.
2.
3.
4.

diskuse o projektu Krakonoš – Krabat
přeshraniční konference téma „Moderní média“
výsledky projektu „Lernraum“
diskuse, náměty, nápady

Jednání bude tlumočeno do němčiny a polštiny.
S pozdravem

Jaroslav Zámečník
Euroregion Nisa

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578

Zápis z workshopu
na téma
"Spolupráce knihoven v Euroregionu Neisse – Nisa - Nysa"
Datum:

pátek 20. 10. 2017 od 10.30 hod

Místo jednání:

restaurace U Čápa Příchovice
Obec Kořenov

Workshop se konal v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin.
Přítomní účastníci: dle prezenční listiny
V 10.30 jsme se sešli na zastávce na zastávce Kořenov – Motorest, odtud jsme se pěšky
vydali po stezce Járy Cimrmana do Příchovic. Po cestě bylo několik tematických zastávek, na
kterých pan Jaroslav Kříž informoval o osobě Járy Cimrmana a o jeho významu. Došli jsme
až k Muzeu a Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích. Navštívili jsme Muzeum Járy
Cimrmana, kde jsme našim kolegům z Polska a Německa vysvětlovali význam některých
exponátů a vztah Járy Cimrmana k Tanvaldsku a k Jizerským horám. Po prohlídce muzea
jsme navštívili i Maják – rozhlednu Járy Cimrmana – dílo architekta Ivana Rajniše.
Poté jsme se přesunuli do restaurace U Čápa v Příchovicích, kde probíhalo další pracovní
jednání.
Program jednání:
1. Diskuse o projektu Krakonoš – Krabat :
Polská strana bude i nadále pokračovat v realizaci této výtvarné soutěže, která se bude pořádat
opět ve školním roce 2018/2019. V těchto měsících je výstava vítězných prací zpět v Polsku,
kde bude vystavena až do konce roku 2017. Paní Becker potvrdila, že výstava už navštívila
některé německé knihovny (Žitava, Löbau, …).
Po novém roce se bude výstava přesouvat do Čech, čeští partneři se musí domluvit na pořadí
knihoven a na termínech, kdy a ve které knihovně bude výstava umístěna.
2. Přeshraniční konference na téma „Moderní média“:
Joanna Jagodzinska informovala o průběhu příprav na trojstrannou knihovnickou konferenci,
která by se měla uskutečnit příští rok v Jelení Hoře. Téma „Moderní média“ bylo
odsouhlaseno ostatními partnery, podrobněji se rozebíral možný program konference – témata
jako e-knihy, databáze, digitalizace, moderní weby, atd.
Byl předložen program minulé konference konané v roce 2016 v Semilech. Podobně by měl
vypadat i program konference v Polsku v roce 2018.
První den by měl probíhat program v knihovně:

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578

Každá země si určí jednoho hlavního řečníka, který dostane prostor cca ½ hodiny pro hlavní
příspěvek. Každá země pak bude mít další časový prostor pro prezentaci knihoven, celkem
vždy 1 hodinu.
Druhý den pak bude na programu exkurze do některé z polských knihoven a turistická
vycházka po pamětihodnostech.
Polská strana navrhuje pro konferenci tyto termíny: 27. - 28. 4. 2018 nebo 11. -12. 5. 2018.
Na příští pracovní schůzce by měl být program upřesněn, nejprve si jej i s termínem
schválíme elektronicky, polská strana nás osloví.
Paní Jagodzinska uvedla, že žádost na Euroregion Nisa bude podávat polská knihovna
v Jelení Hoře, která je již domluvena s paní B. Wienrich (KuWeit) o vzájemné spolupráci a
partnerství.
3. Výsledky projektu „Lernraum“:
Česká strana (B. Konvalinková) informovala o česko-německém projektu „Prostor učení –
Knihovnická informační platforma“ , jehož výsledky by mohly využít i knihovny v Německu,
případně v Polsku pro své čtenáře. Krajská vědecká knihovna v Liberci má díky tomuto
projektu přístup do databáze amerického časopisu Vogue z oblasti textilu, módy a designu.
Pokud se kdokoli z příhraničí registruje v KVK v Liberci (i vzdáleně) a zaplatí registrační
poplatek, má možnost vstupovat jak do této databáze, tak do úplně nové akvizice
elektronických publikací dodavatele Taylor a Francis. B. Konvalinková informovala přítomné
i o chystané „publikaci“ – jedná se o plánovaný výstup z tohoto projektu, ve kterém bude
popsán průběh projektu, jeho úskalí, cíle a postupy.
4. Diskuse, náměty, nápady:
Krajská knihovna v Liberci bude v projektu IROP – Výzva 25 zavádět do celé budovy
technologii RFID. Proto se domluvila s polskou stranou na návštěvě jelenohorské knihovny,
která tyto RFID čipy už má nainstalovány. Domluveno je datum 13.11.2017, kdy čeští
kolegové navštíví Jelení Horu.
K tomuto tématu se vyjádřila i paní Becker, která uvedla, že v nově rekonstruované knihovně
v Löbau jsou také RFID nainstalovány.
Termín příštího jednání EUREX – bude vybrán pomocí elektronického hlasování.

Jednání bylo tlumočeno do němčiny a polštiny.
Dne 26. 10. 2017

Zapsala: Blanka Konvalinková
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