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Z hlediska UKN je zajímavé: 

1. Dana Petrýdesová – Liberecká knihovna včera a dnes. Financování KVKLI - 30 mil. Kč ročně 

od kraje, 1,2 mil. Kč od města (reálné náklady cca 4 mil. Kč), 670.000 Kč z grantů (2013). 

Náklady na akvizici cca 3 mil Kč, přírůstek cca 25-30 000 svazků. Cca 25 000 registrovaných 

čtenářů, z toho 30% studenti SŠ a VŠ. 400 000 fyzických návštěv, 450 000 virtuálních 

návštěv, 850 000 výpůjček, 70 rešerší ročně. Mají v plánu dovoz knih imobilním 

čtenářům, uvažují o změně hudebního oddělení na mediatéku. KVKLI zaměstnává dva 

grafiky. Existují posuvné regály na elektrické ovlávání. Poznatek - budova je velmi důležitá. 

2. Adam Slabý - Aktuální informace k projektu. Dne 23.10. se bude konat v Plzni Den 

knihoven, Plzeň už poslala program, zaměření bude na obráběcí technologie, max. 45 

účastníků. Dne 11.11. se bude konat v Plzni závěrečná konference; akce bude spíše 

pracovní a shrnující, všechny strany by měly zhodnotit svou účast, odborným tématem bude 

open access. Vzhledem k tomu, že německé straně zbyly finance, bude se uvažovat ještě o 

jednom workshopu v Chemnitz. 

3. E-knihy z projektu. KVKLI nakoupila 353 e-knih od EBSCO, licence single-user, výpůjčka na 14 

dní. Chemnitz nakoupila cca 230 e-knih na platformě MyiLibrary. Plzeň nakoupila 220 e-knih 

na platformě e-brary, budou ještě vyhlašovat druhou výzvu na 71 e-knih. Zittau nakoupila 

254 e-knihy od EBSCO, všechny v němčině. 

4. Adam Slabý - Informace o novém dotačním období. Diskutovalo se o novém dotačním 

období. Na webu SAB jsou předběžné podmínky, cca na podzim 2015 by mělo být možné 

podávat první projekty. Odpovídající je osa priority 3, tématický cíl 10. Všechny knihovny mají 

zájem přistoupil k dalšímu projektu, navíc osloví UJEP a UKN TUL. Navržen je dvouletý projekt 

na max. 750 000 Eur. Témata - výměnné pobyty, workshopy, celoživotní učení, informační 

komepetence, interakce na výzkum, badatelé, akvizice médií ve spojení s profesory, 

kombinace tištěných a e-knih, komunitární pořizování věcí pro společné využití, všichni 

chtějí akvizici e-knih, obsahy publikovat, idea společného katalogu (VuFind?), jak se mění 

univerzitní knihovny. Každý partner se může orientovat podle svých možností. Prozatím 

chybí nějaké prakktické a nové využití (analýza - přívětivá knihovna?, sdílení uživatelů ve 

stylu mojeID?). Moto: “V malých krocích k velkému cíli.” 

5. Idea. Navázat spolupráci s univerzitními knihovnami v partnerských městech Liberce. 
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