Fungování pobočky Machnín – zápis ze schůzky konané dne 3. 4. 2013
Přítomni:
• za Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci: PhDr. Dana Petrýdesová, Mgr. Andrea
Hrušovská
• za Společnost občanů Machnína: Ing. Milan Porš, František Budák, Josef Šlambor
Cílem schůzky bylo prodiskutovat varianty budoucího fungování pobočky KVK v Machníně,
o jejímž zrušení kvůli nedostatku finančních prostředků uvažuje vedení knihovny. Společnost
občanů Machnína projevila velký zájem na zachování pobočky, je v podstatě jedinou
obdobnou institucí v místě.
Možnosti spolupráce KVK a SOM
• pobočka bude fungovat dále, ale v omezené provozní době – cca 5 hod. týdně
• dále bude knihovna sloužit jako prostor pro setkávání členů SOM, příp. dalších
zájmových skupin v rámci Machnína (např. ženy, senioři, dětský kroužek apod.) –
hovořilo se též o eventualitě, že se bude platit mírný poplatek za využití, který
připadne knihovně
• sepsání smlouvy s KVK o užívání prostoru s uvedením osoby, která bude zodpovídat
za prostory knihovny v době užití
• využití prostoru pro přednášky – možnost získání grantů od SML nebo dalších
subjektů (ve spolupráci KVK a SOM)
• SOM se bude finančně podílet na energiích – bude stanovena pevná sazba za týden
• další možnosti spolupráce – např. získání financí na nákup knih pro pobočku,
(sponzorský dar, od členů SOM a dalších), větší propagace knihovny mezi obyvateli
(informace na spolkovém webu, letáky apod.)
Úkoly:
• prověřit možnosti snížení nákladů na energie, které v roce 2012 byly 29 392 Kč –
současný stav: samostatný elektroměr (měsíční paušál, platby za odčerpanou energii) –
zodp. SOM ve spolupráci s KVK
• zjistit minimální požadovanou teplotu v prostoru určeném pro uchovávání knih –
zodp. KVK
• prověřit možnosti realizace ankety, která by měla občany aktivizovat a vyjádřit se
k problému - zodp. SOM
• domluvit schůzku s náměstkem J. Šolcem a pokusit se vyjednávat o možnostech
podpory města – např. přispění na činnost spolku, který by následně podporoval
knihovnu; další podpora knihovny ???? - zodp. KVK
Zapsala: D. Petrýdesová

