Zápis z jednání kulturní komise ze dne 20.03.2017
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Jana Svobodová, Veronika Dobrovolná, Stanislav Mokrý, Vít
Bohumil Homolka, Dana Hrstková.
Omluveni: Lenka Šimo, Monika Krátká, Věra Miklíková, Jan Krška, Martin Blažíček, Michal
Olšiak.
Host: Zdeněk Navrátil
Komise se sešla v 16.00 hodin v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. Návštěva Knihovny M. J. Sychry
2. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 20.03.2017.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. SCHVÁLENO
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Ad 1)
Od 15. 1. 2017 působí na pozici ředitele knihovny Mgr. Roman Kratochvíl. Předseda Ondřej
Vykoukal vyzval pana ředitele, aby představil členům komise své plány a představy o
fungování knihovny.
Ředitel by chtěl zachovat koncept otevřené knihovny, tak, jak byl nastaven minulým
vedením. Jeho cílem je uskutečnit několik projektů:
- „Ty jo“ – vytvořit v knihovně takové projekty nebo akce, aby lidi neprocházeli kolem
knihovny bez zájmu, aby měli povědomí o knihovně, zviditelnit chodník před vstupem
do knihovny.
- Provést digitalizaci kroniky města a vytavit ji na internetových stránkách knihovny.
- Spolupracovat na vytvoření terasovité zahrádky s občerstvením. Projekt pana Fialy
(nápoje Fiala), v současné době probíhají schvalovací procesy.
- Revitalizace interiéru knihovny (nábytek, regály, sezení), ve stejném stylu pokračovat
i na pobočce Nádražní.
- Vytvořit centrum odborné literatury. Možná spolupráce s SPŠ a VOŠ Žďár nad
Sázavou, ŽĎAS a.s., nemocnicí Nové Město na Moravě. Navázat přednáškovou
činnost nebo pořádání odborných konferencí.
- Veletrh komiksové literatury.
- V roce 2018 bude 170 let od založení čtenářského spolku ve Žďáře nad Sázavou.
- Pořádání divadelních představení (divadla jiných forem).
Předseda komise se dotázal na časový rozsah digitalizace kroniky, představení této služby
by mohlo proběhnout na Dni Žďáru (10. 6. 2017).
Další dotaz se týkal pořízení zvukového záznamu z přednášek, které na knihovně probíhají
a umístit jen např. na www.youtube.com. Obě připomínky pan ředitel prověří.
Ad 2)
Starosta Navrátil seznámil členy komise s připravovanými akcemi, které budou pořádány
v našem městě a zahrnuty do Roku českého baroka včetně jednotné vizuální identity.
Zapsala: Dana Hrstková
Schválil: Ondřej Vykoukal

