ZÁPIS
Pracovní skupina knihovny – video konference 18.03.2021
Účastníci: viz prezenční listina
1. Přivítání
Od listopadu 2020 byla snaha uspořádat jednání Eurex skupiny; dnes se koná online formou.
Přivítání všech účastníků, obou tlumočnic – paní Karoliny Drewniak (DE-PL) a paní Terezy
Hrabcové (DE-CZ), paní With z kanceláře ERN v Žitavě, která zajistila financování tlumočení
a pana Mersche, IT KuWeit, který zajistil video konferenci po technické stránce. Všem patří
na tomto místě poděkování za jejich angažovanost. Tato konference je nahrávána pro účely
protokolu.
2. Odsouhlasení protokolu:
Nejsou žádné námitky či otevřené dotazy.
Aktualizace členů Eurex skupiny; všichni obdrželi spolu s pozvánkou „starou“ tabulku.
Na německé straně jsou dvě změny, které již byly zaneseny:
- Vystoupení paní Sabine Kempel, ředitelky Městské knihovny Bautzen; místo ní přistupuje
paní Silke Reiter, nová ředitelka Městské knihovny Bautzen – srdečně ji vítáme v Eurex
Knihovny a přejeme dobrou spolupráci;
- Vystoupení paní Bärbel Wienrich, KuWeit
- Je nutné získat dalšího německého člena
Ustanovení: všechny změny prosím směřujte na novou předsedkyni Eurex Knihovny paní
Blanku Konvalinkovou, a to do konce dubna; aktualizovaná tabulka bude poté rozeslána na
všechny tři kanceláře ERN v ČR, Německu a Polsku.
3. Krátký přehled k tématu „Práce knihoven za podmínek pandemie“ ve všech třech zemích –
PL, CZ, DE
Procesy, otevírací doba a docházka v knihovnách se ve všech třech zemích různí respektive
panují různá nařízení:
Rozložená pracovní doba, částečný Homeoffice, Kurzarbeit, matky musí částečně zůstávat
doma z důvodu uzavření školek a škol;
Částečně karanténa pro knihy, zvýšené nároky a výdaje pro dodržení nutných hygienických
opatření; navíc např. v Liberci došlo ke snížení rozpočtu knihovny o 7 %, nebo v Görlitz
zmražení rozpočtu; platí povinnost zakrytí dýchacích cest a částečně testování. V knihovně v
Liberci jsou zaměstnanci testování lékařským personálem zdarma;
Práce s čtenáři funguje prostřednictvím objednávek/ výdejových okének/ vyzvednutí/ eknihovny a ve větší míře jsou i akce pořádány online. Zkušenost s online akcemi je prozatím
dobrá, některé z nich by možná měli být ustáleny.
V porovnání s minulým rokem všude klesl počet čtenářů.

Menší knihovny mají problémy s technikou a díky tomu i s pořádáním online akcí a s nabídkou
elektronických formátů.
Liberecká knihovna slaví v roce 2021 dvacetileté výročí a plánuje při této příležitosti uspořádat
v červnu koncert;
Všichni účastníci uvítali možnost výměny informací o situaci v době pandemie a jejích dopadů
na práci knihoven.

4. XII. ročník umělecké soutěže „Krakonoš“ – polská strana
Na návrh německé strany má být rozšířen název soutěže:
„Krakonoš a jeho pohádkoví kamarádi z Trojzemí“ – nejsou proti tomu žádné námitky.
Soutěž bude přeložena na nový školní rok 2021/22. Vypsání bude aktualizováno polskými
kolegy a termín zahájení soutěže bude včas oznámen.
Bylo oznámeno, že město Jelenia Gόra je nyní součástí Krkonošského okresu.
Tento okres zafinancuje část soutěže.
5. 15. Knihovnický kongres 2021 v Liberci – česká strana
Má se konat v červnu 2021 pouze jeden den, a to pokud to situace dovolí
Téma zní „Corona a knihovny“
Místo: Hrádek n.N.
Účastníci: 45, z každé země ca. 10 osob
Financování zajistí ERN Liberec
6. Literární procházka – česká strana
Téma: Dr. Kittel, návštěva Kittelova domu v Pěnčíně
Termín: předběžně domluveno datum 5.11.2021
Organizace záleží na situaci. I tuto akci finančně zajistí ERN Liberec.
7. Volba nové předsedkyně Eurex Knihovny – Bärbel Wienrich (DE)
Paní Wienrich odchází v půlce dubna 2021 do důchodu a opouští tak svůj post předsedkyně
Eurex knihovny, který vedla třináct let. Paní Wienrich děkuje všem účastníkům za dlouhodobou
a dobrou spolupráci a vyjádřila také, že Eurex Knihovny přispěl a má i nadále přispívat k
porozumění mezi národy.
Zároveň navrhuje paní Blanku Konvalinkovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci jako novou
předsedkyni: Paní Konvalinková je odbornice na svém místě, disponuje dlouholetými
zkušenostmi v oboru knihovnictví na národní i mezinárodní úrovni, umí dobře spolupracovat
a je spolehlivá.
Všichni účastníci jsou s tímto návrhem srozuměni a paní Blanka Konvalinková je
jednohlasně zvolena novou předsedkyní s platností od 18.03.2021.
Paní Konvalinková poděkovala za důvěru. Dále informovala účastníky, že končí ve funkci
ředitelky liberecké knihovny koncem března, ale zůstane v knihovně i nadále na 20 hodin
týdně.

Löbau, 23.03.2021, zapsala Bärbel Wienrich

*Mimo protokol

Jonanna (PL) navrhla, že se všichni sejdeme v létě v Bukowieci a oslavíme společně odchod
a nové zvolení předsedkyní u táboráku. Velmi rádi!

