ZÁPIS č. 2
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci,
příspěvkovou organizaci, konané
dne 12. 10. 2021 od 12.00 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Přítomni: Dan Ramzer, Věra Vohlídalová, Anna Provazníková, Renata Balašová
Omluvena: Vít Richter
Host: Dana Petrýdesová
Tajemník komise: Martin, Féna, René Brož
Bod č. 1
Zasedání zahájil předseda komise Dan Ramzer. Po kontrole prezence konstatoval, že komise je
usnášeníschopná a navrhl program jednání. Zároveň přítomné seznámil se Statutem a jednacím
řádem komise.
Návrh programu:

předkládá:

1. Zahájení jednání, schválení programu

Dan Ramzer

2. Zřizovatelské informace

René Brož

3. Činnost knihovny 1. 6. - 30. 9., nejbližší aktivity

Dana Petrýdesová

4. Analýza systému RF v Libereckém kraji

Dana Petrýdesová

5. Různé, diskuse

všichni

Usnesení č. 3/2021:
Členové komise souhlasí s navrženým program jednání.
Hlasování:
PRO: 4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 2
• René brož informoval, že aktuální návrh rozpočtu byl EO předložen k rozpisu OKPPCR
teprve 11. 10., proto v této chvíli není možné předložit komisi jeho přesný rozpis. OKPPCR
se bude snažit zohlednit požadavek KVK. V předloženém návrh u rozpočtu je pro všechny
PO nově zakomponovaná položka na rozvoj PO ve výši 10 mil. Kč Tato však bude
rozepisována až v chvíli, kdy bude zřejmé, že již nedojde v roce 2022 v úpravě, navýšení
platů, ani energií.
• Na základě interního průzkumu v krajských knihovnách a krajských úřadech, je možné
přeřadit paní PhDr. Danu Petrýdesovou, ředitelku knihovny, do 13. platové třídy. Na
základě Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných
službách odpovídá její zařazení pozici 2.03.01 Knihovník, 13. platová třída, bod 4.
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•

Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních
zdrojů a jejich zpracovávání a zpřístupňování.
Materiál bude nejprve projednán v PUR, následně v Radě LK.

Bod č. 3
Byla prezentována činnost KVK od 1. 6. do 30. 9. Aktuálně KVK řeší projekt na opravu garáží,
který bude částečně financován z mimořádné dotace SML (2,5 mil. Kč), a zabývá se kritickým
stavem střechy. V daném období se podařila realizovat celá řada akcí pro různé věkové skupiny,
v září proběhlo několik velkých akcí pro veřejnost (výstava Mácha, Andersen, Exupéry, venkovní
výstava republika dvou národů za účasti velvyslance Litvy, předvolební debata DVTV, koncert
skupiny Nerez v rámci oslav 20. výročí otevření knihovny, Mapy kolem nás ad.). KVK získala
akreditaci MŠMT na vzdělávací program pro pedagogy Metody práce s knihou, aktivně se zapojila
do akce EDUCA WEEK, připravuje konference Čtení – cesta ke vzdělávání a Současnost literatury
pro děti a mládež, zapojí se do Festivalu dětského čtenářství, v listopadu přivítá spisovatele
Jaroslava Rudiše.
1)
Bod č. 4
Na základě výstupu ze setkání komise ze dne 25.5 KVK provedla analýzu systému regionálních
funkcí v Libereckém kraji. Materiál byl předložen všem členům komise. Mimo jiné jsou v materiálu
uvedena základní kritéria pro výběr knihovny pověřené výkonem RF, požadavky na ně kladené a
vyhodnocení současného stavu s přihlédnutím k případnému rozšíření. Na základě analýzy všech
skutečností KVK považuje současný stav za vyhovující a systém zcela funkční. Jakékoliv zásahy by
se mohly negativně promítnout do kvality poskytovaných služeb.
Bod č. 5
Paní Vohlídalová požaduje zavést do Zpravodaje města Liberce pravidelnou rubriku, v niž by byly
informace o KVK a jejich akcích. Podobně, jak to v této chvíli má nastavené Divadlo FX Šaldy.
Tento úkol zajistí paní Balašová (členka redakční rady Zpravodaje SML) a paní ředitelka
Petrýdesová, termín ihned.
Příští jednání komise proběhne: 20.4.2022 ve 12 hodin v KVK, 2. patro, ředitelna
V Liberci, dne 18. 10. 2021
Zapsal: René Brož
Schválil: Dan Ramzer
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