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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Kultura, vzdělávání a věda – spolupráce knihoven v ERN 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  09.02.2022 

Čas:   od 10:00 hodin  

Místo:   online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 

 

1. Přivítání účastníků  - Dana Petrýdesová, Blanka Konvalinková  

2. Kontrola zápisu a zhodnocení akcí v roce 2021 

3. Ondřej Havlíček (ERN) - informace z Euroregionu o možnosti dotací a o strategii 

Euroregionu Nisa  

4. Plán akcí skupiny EUREX na rok 2022 

5. Výtvarná soutěž „Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí” – Joanna 

Jagodzinska 

6. Literární vycházka (PL) 

7. Různé   
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Zápis 
Workshop v prioritní oblasti Kultura, vzdělávání a věda v ERN - spolupráce knihoven v ERN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  09.02.2022 

Čas:   od 10:00 hodin  

Místo:   online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomní: viz prezenční listina 
Jednání probíhalo za simultánního tlumočení do češtiny, němčiny a polštiny. 
 

1. Na začátku pracovní schůzky účastníky přivítala paní Dana Petrýdesová, ředitelka 

Krajské vědecké knihovny v Liberci. Moderování se ujala Radka Ženíšková (ERN). 

Poté kolegy a kolegyně pozdravila paní Blanka Konvalinková, která představila 

tlumočníky a zahájila program. 

 

2. Paní Konvalinková se zeptala přítomných, zda mají nějaké připomínky k minulému 

zápisu z března 2020. Ona sama připomněla, že na webu Euroregionu nejsou dosud 

aktuální jména a kontakty členů skupiny EUREX Knihovny. Ale protože se mezitím 

opět změnili její členové, paní Konvalinková kontakty ověří a pošle aktuální seznam 

paní Ženíškové k opravě. 

Další připomínky k zápisu nebyly. 

 

Paní Konvalinková stručně připomněla úspěšné akce loňského roku – literární 

vycházku v září 2020 do Kittelova domu a jednodenní seminář „Koronavirus a 

knihovny“ 5. 11. v Hrádku nad Nisou a poděkovala zástupcům Euroregionu za 

podporu a financování obou akcí. 

 

3. Poté se dle programu ujal slova pan Ondřej Havlíček (ERN), který přítomné 

seznámil se strategií ERN na příští léta, která se nyní dokončuje a poděkoval členům 

skupiny za jejich spolupráci na ní. 

Dále hovořil o programech podpory, které nyní pomalu končí. V polsko-českém fondu 

malých projektů (FMP) ještě zbývají peníze a žádosti je možné podávat do 8. března 

2022 (pouze pro projekty s polským žadatelem nebo polským VP). 

Od roku 2023 se chystají nové programy, výzvy a žádosti i vyúčtování bude značně 

zjednodušeno. Nové výzvy budou vypsány ve velkých projektech od podzimu 2023. 

Do nového FMP bude možné žádat až na jaře 2024. 

U velkých projektů je podíl žadatele 20%, na české straně poskytuje stát ještě státní 

příspěvek ve výši 5% nebo 10% (dle typu žadatele), podíl žadatele je tedy pouze 

15% nebo 10%. 

 

FMP – podpora projektů people to people – setkávání, projekty, které budují důvěru 

mezi lidmi. Dojde k výraznému zjednodušení žádostí i vyúčtování projektů. Například 
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u pořádaného semináře, kde bude daný počet účastníků, se pouze vyplní 

sedmistránková žádost, zadá se počet účastníků a ERN „přidělí“ částku, která se 

nebude muset již dopodrobna vyúčtovávat. Také u publikací nebo slavností či akcí s 

větším počtem účastníků se vyúčtování zjednoduší. 

 

Paní Ženíšková připomněla, že je stále možné se na ERN obracet o podporu z 

velkého česko-saského projektu „Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa“, který česká strana využila při uspořádání obou loňských akcí. Z 

tohoto programu ale nelze čerpat pro akce odehrávající se pouze na polském území. 

 

4. Paní Konvalinková seznámila účastníky s plánem činnosti na rok 2022, do kterého 

patří tři pravidelné pracovní schůzky členů skupiny EUREX, dále výtvarná soutěž pro 

České, polské a německé děti Euroregionu a literární vycházka. 

 

5. Joanna Jagodzińska informovala ostatní o vyhlášení podmínek výtvarné soutěže 

“Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí“. Paní Jagodzińska už předem 

poslala české a německé straně pravidla soutěže a grafické šablony plakátu k využití. 

Soutěž byla již zveřejněna, větší propagace v Čechách bude soutěži věnována po 

jarních prázdninách od 21. 2., kdy se pošle upoutávka do škol. Obdobně jako v 

minulých letech bude uzávěrka soutěže v květnu, konkrétně 17. května 2022.  

 

Hodnotící komise by měla vítěze v několika kategoriích vybrat na společném setkání 

v Jelení Hoře do 31. května 2022. Z vítězných prací bude vytvořena putovní výstava. 

Paní Jagodzińska sdělila, že polská strana oslovila sponzory, aby zajistila odměny 

pro vítěze – v tomto směru se obrátila i na české a německé kolegy, zda mohou 

zajistit odměny vhodné pro české a německé děti – vstupenky do divadla, do 

IQLandie, Aquaparku, či např. jízdy na koni, knihy nebo knižní poukázky atp. Toto 

bylo přislíbeno. 

 

Literární vycházka by měla proběhnout také v Polsku, p. Jagodzinska zmínila 

barokního spisovatele Sommera, případně Tadeusze Rozewicze, anebo česko-

polské turistické průvodce Krkonošemi – toto polská strana ještě upřesní. Termín 

literární vycházky zatím nebyl stanoven – září nebo říjen 2022. Paní Jagodzinska 

možná zkusí podat žádost do FMP (nutné do 8. 3. 2022). 

 

 

 

6. Různé: 

B. Konvalinková zmínila, že již dříve jsme uvažovali o vydání česko-polsko-německo-

lužickosrbské knihy receptů – Kuchařky Euroregionu Nisa. Tuto myšlenku je třeba 

podrobněji promyslet a rozpracovat. Pan Köhler doporučil kontakt na  německou 

autorku, která píše o bylinkách a vegetariánských receptech.  

P. Ženíšková informovala o chystané česko-polské čítance, na jejím vzniku se podílí 

hlavně Liberecký autorský kruh a polští spisovatelé, čítanku podpoří ERN. B. 
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Konvalinková se ptala německých kolegyň, zda v jejich knihovnách už funguje 

„Knihovna věcí“, kterou viděla v Městské knihovně v Drážďanech – odpověděly, že 

s tím zatím začínají. J.Jagodzinska informovala, že v Krkonošské knihovně nyní 

probíhá výstava „Zaostřeno na Jizerky“ – a chtěli by také promítat nový dokumentární 

film Josefa Kuny „Jizerské hory – příběh neobyčejné krajiny“. 

 

B. Konvalinková pak poděkovala všem kolegům a kolegyním za účast na online 

setkání, zástupcům Euroregionu Nisa za stálou podporu a p. Dietrichovi a p. Kurkové 

za přípravu online setkání a za tlumočení. 

 

Termín dalšího setkání – květen 2022 v Jelení Hoře, bude upřesněn mailem. 

 

 

 

Zapsala B. Konvalinková 

 

 


