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Z hlediska UKN je zajímavé:

1. Všechny prezentace by měly být dostupné online.

2. Angela Malz (UB TUChemnitz) – Zahájení a přivítání.

3. Christopher Fasbender (TU Chemnitz), Tobias Zschunke (TU Chemnitz), Alena Losová

(Liberecký kraj)   – Zdravice.

4. Ilona Scherm (TU Chemnitz) – Česko-saské projekty na TU Chemnitz – retrospektiva.

Spolupráci s ZČU a TUL začal prof. Peter Jurczek. V R. 2003 vzniklo Česko-saské

vysokoškolské centrum, v rámci něj knihovna s 5.000 odborných knih, TUL se v tomto a

navazujících projektech účastnila do roku 2008. V letech 2009-2012 se TUL nemohla připojit

(regionální omezení). Aktuálně má knihovna cca 11.000 knihovních jednotek. Běží projekt

Grenzraum 2.0, kde spolupracuje TUL a UJEP.

5. Představení projektového týmu, knihoven a univerzit. Adam Slabý, Angela Malz, Zuzana

Martinovičová (UB TU Chemnitz), Zdeňka Firstová (ZUČ), Rosemarie Konschak, Ralf

Schwarzbach, p. Busch (HSZG Zittau), Blanka Konvalinková, Dana Petrýdesová, Lukáš Fogl

(KVKLI). UB TU Chemnitz se skládá z centrální knihovny, dvou kampusových knihoven,

patentového a informačního centra, archivu a vydavatelství. Má cca 1,1 milionu svazků, více

než 100.000 elektronických knih a časopisů. Vše, co se vydává ve vydavatelství, je v režimu

open access. Mají dětský koutek v centrální knihovně. Za 5-7 let by chtěli sestěhovat všechny

části do jedné budovy v centru města. UKN ZČU má dvě odborná pracoviště pro zpracování

dokumentů, podporu a vzdělávání, pět odborných knihoven, dvě studovny, cca 500.000

svazků, 48 zaměstnanců. Ve výběrovém řízení na discovery systém vybrali Summon. UB HSZG

sestává z centra pro výpočetní techniku, jazykového centra, dvou knihoven, mají cca 190.000

svazků, 80.000 elektronických médií. Dvakrát zmínil spolupráci s UKN TUL. KVKLI má cca 1,2

milionu svazků, 77 zaměstnanců.

6. Adam Slabý (TU Chemnitz) – Česko-saská síť knihoven – koncepce a cíle. Projekt má

zahrnout vytvoření souborného katalogu (chtějí do něj zapojit odborné knihovny, s největší

pravděpodobností se nestihne), nákup e-knih (budou chtít od nás konzultaci), podporu MVS,

stáže /poznávací týdny pro knihovníky), dny knihoven (v Chemnitz a Plzni), workshopy (na

katalog, e-média, bibliometrii a koncept nových projektů), závěrečné setkání. Projekt poběží

jeden rok, je v něm 397.000 EUR.

7. Martina Divíšková (IHK Chemnitz) – Česko-Saské ekonomické vztahy. Z Česka do

Německa míří 31,4% HDP, naopak 25%. Obě oblasti jsou zaměřené průmyslově, mají vysokou

míru nezaměstnanosti, nedostatečnou příhraniční dopravní infrastrukturu, chybí kvalifikovaní
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zaměstnanci. Mluvila o kulturních rozdílech (plánování, práce, osobní x pracovní vztahy,

time-management aj. Existuje na toto téma výzkum p. Nového a pí Schroll-Macht). Nejlepší je

vzít si nej z Čechů i Němců�
8. Bohdana Stoklasová (Knihovna AV ČR) – Centrální portál českých knihoven. K CPK

čerstvě přistoupila KVKLI (v pracovních skupinách je p. Raisiglová a L. Fogl).

9. Beate Ebenhöh (zastoupila ji Ilona Scherm) – Euroregiony – Hybná síla příhraniční

spolupráce. Cíle příhraniční spolupráce jsou formulované (ochrana klimatu, krizový

management, ochrana kulturního dědictví, podpora trvaké udržitelnosti v dopravě, investice

do vzdělání, kompetencí a celoživotního vzdělávání, zlepšení institucionálních kapacit,

efektivita veřejné správy). Chybí operační programy, měly by být zahájené r.

2016.Euroregion Krušnohoří (Erzgebirge) má v aktuálním dotačním období k dispozici 160 mil.

EUR (Sasko 100 mil., Češi 57 mil. EUR). Chemnitz má problém s tím, že geograficky není

součástí euroregionu, je až ve druhém pásmu (aktuálně vyřešeno). Projekty administruje SAB

(Saská rozvojová banka). Pro ČSSK z toho vyplývá, že poběží v r. 2014, pak ne, pak zase v r.

2016 ano.

10. Wolfram Hardt (TU Chemnitz) –Transfer informací a znalostí jako motor inovace –

zkušenosti z česko-saského pohraničí. Hovořil o projektu, který se zaměřil na využití RFID,

inovací v elektrotechnice a aplikované vědomosti. Aktuálně odevzdali návazný projekt InWest

2.0.

11. Angela Malz, Adam Slabý – Výhledové shrnutí.
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