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JEDNACÍ ŘÁD
Poradního kolegia ředitele Památníku Lidice

Čl. I
Poslání poradního kolegia
(1)

(2)

Poradní kolegium, zřízené dne 24. 5. 2013 k podpoře činnosti Památníku
Lidice, plní úlohu odborného poradního orgánu. Členové poradního kolegia
se průběžně seznamují s činností Památníku Lidice a svými stanovisky
dávají návrhy a doporučení řediteli Památníku Lidice v expertních otázkách
v oblastech historie, muzeologie, umění, muzejní pedagogiky a medializace.
Stanoviska poradního orgánu slouží jako nezávislá oponentura, která má
přispět k preciznějšímu posouzení diskutovaných otázek úzce souvisejících
s činností Památníku Lidice a k podpoře společenskovědních a kulturních
projektů, v nichž se Památník Lidice angažuje.
Poradní kolegium plní úlohu odborného poradního orgánu, který spoluutváří
obraz Památníku Lidice jako paměťové instituce. Členové kolegia musí
splňovat obecně uznávaná pravidla a výsledky vědecké činnosti nebo jsou
osobnostmi zvláštního kulturního významu. Kolegium se dělí do tří sekcí –
- historické,
- pedagogické a
- výtvarné, kulturní a mediální.
Členové kolegia se mohou zapojit do činnosti jedné nebo více sekcí.
Členové poradního kolegia pracují v sekcích zejména na základě své
profesní odbornosti.

Čl. II
Složení, funkční období a podmínky pro činnost poradního kolegia

(1)

(2)
(3)

Z interních odborných pracovníků Památníku Lidice jsou členy kolegia
historik Památníku Lidice, kurátor sbírky umění a vedoucí vzdělávacího
oddělení. Externími členy poradního kolegia jsou ředitelem jmenováni
zástupci akademické obce, popř. osobnosti zvláštního kulturního přesahu.
Funkční období členů je 5leté. Na základě oboustranné dohody může být
toto funkční období prodlouženo o dalších 5 let.
Členům Poradního kolegia nenáleží za jejich činnost finanční odměna,
členství je čestné.
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(4)

Členové kolegia svou činnost vykonávají svědomitě a čestně, bez ohledu na
své osobní zájmy, podle obecně uznávaných etických norem a jednají tak,
aby se nedopustili poškození zájmů a dobrého jména Památníku Lidice.

Čl. III
Výkon činnosti poradního kolegia
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Poradní kolegium se schází na základě potřeby, nejméně však jednou
ročně, popř. se jeho členové mohou vyjadřovat k jednotlivým odborným
problematikám rovněž prostřednictvím elektronické komunikace.
Jednotlivé sekce kolegia se mohou scházet podle aktuální potřeby.
Svolávány jsou příslušným odborným pracovníkem Památníku Lidice
(historik, kurátor sbírky umění, vedoucí vzdělávacího oddělení).
Závěry jednání kolegia nebo jeho podsekcí jsou expertními stanovisky a
jsou brána pouze jako doporučení řediteli Památníku Lidice, a nejsou tudíž
pro činnost příspěvkové organizace závazná.
Stanoviska kolegia z jednání jsou prezentována na webových stránkách
Památníku Lidice.
Z každého jednání kolegia, popřípadě jeho sekce, je pořizován zápis, s nímž
budou seznámeni všichni členové kolegia.
Pro kolegium je k dispozici společné elektronické komunikační prostředí.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád poradního kolegia nabývá platnosti 24. 5. 2013.

……………………………
za Památník Lidice

