
Leipzig + Kultur 

http://www.leipzigpluskultur.de 
 
Základní informace:  
Jedná se o zastřešující organizaci pro kulturní iniciativy a kulturní instituce, které 
zastupuje směrem k politické scéně i veřejnosti. Účelem sdružení je především podpora 
umění a kultury skrze realizaci nezávislých a kooperativních projektů. 
 
Členství: 
Členem se může stát každý, kdo podporuje cíle sdružení (fyzická i právnická osoba). 
Fyzická osoba má 1 hlas, právnická 2 hlasy. Členové jsou rozděleni do sedmi sekcí 
organizace:  

● výtvarné umění,  
● scénické umění,  
● literatura / média,  
● hudba,  
● sociokultura,  
● interdisciplinární kultura,  
● městská historie / lokální kultura.  

 
Každý člen je zařazen právě v jedné sekci, což je potvrzeno valnou hromadou. Členský 
poplatek pro fyzickou osobu je 5 Euro/ rok, pro právnickou osobu 50 Euro/ rok. 
Specifickou kategorií jsou “podporující členové” (Fördermitglieder) sdružení, kteří mají 
právo účastnit se a vystupovat na valné hromadě, nemají však hlasovací právo a jejich 
členský poplatek se stanovuje individuálně).  
 
Orgány: 

1. Shromáždění všech členů 
2. Správní rada 

 
Fungování Správní rady Leipzig + Kultur 
Správní rada sdružení se skládá ze sedmi členů zastupujících každý úsek sdružení. 
Každý člen představenstva má na zasedání rady jeden hlas. Členové představenstva 
volí předsedu a místopředsedu z jejich kruhu. Správní rada je volena na valné hromadě 
na dobu jednoho roku. Znovuzvolení je možné. 
 

http://www.leipzigpluskultur.de/


 

Rada pro umění (Rat für die Künste), Berlín 

http://www.rat-fuer-die-kuenste.de 
 
Základní informace: 
Zastřešující organizace pro řešení otázek kultury v Berlíně. V současné době se Rada 
nesnaží určovat kulturní politiku, ale sledovat rozhodnutí v kultuře, komentovat je a 
reflektovat. Schází se s politiky, zjišťují, co chtějí dělat a zda mají v dané věci stejný 
názor, popřípadě se snaží jim dodat informace a data, která podporují jejich názor na 
věc. V Berlíně je kulturní politika hodně zaměřena na nezávislost, do procesu vstupují 
různí aktéři a vyjednávají spolu, a tak je to model hodně flexibilní a nestabilní. 
 
Členství: 
Dle dostupných informací není základna (valná hromada) definována členstvím, ale 
pouze účastí. K té mají právo všichni zástupci berlínských kulturních aktérů, kulturních a 
uměleckých institucí, skupin a uskupení kulturních průmyslů na celostátní, republikové a 
místní úrovni.  
 
Orgány: 
1. Shromáždění všech kulturních aktérů v Berlíně (Valná hromada) 
2. Rada pro umění 
3. Dva mluvčí (tajemníci) rady pro umění 
 
Fungování Rady pro umění 
Rada má celkem 24 členů. Devatenáct je volených Valnou hromadou, pět je přizvaných 
samotnou Radou. Rada se zabývá všemi relevantními otázkami týkajícími se kultury v 
Berlíně, obrací se na veřejnost a setkává se s politiky a dalšími společenskými aktéry. 
Volby probíhají každé dva roky na Valné hromadě. Radní jsou zvoleni nadpoloviční 
většinou přítomných na Shromáždění. Rada si určí sama své dva mluvčí a 
management. Mluvčí reprezentují Radu navenek a vyjednávají s ostatními aktéry. Rada 
sama si určuje, jak často se bude setkávat a jaká bude její agenda. Rada rozhoduje, 
která zasedání budou veřejná. Všichni členové Shromáždění mohou předkládat Radě 
své návrhy k projednání. Rada většinou pracuje v rámci pracovních skupin (využívají 
možnosti externích expertů) a svolává Shromáždění a nejméně jednou do roka podává 
zprávu o své činnosti. Člen Rady může být odvolán, pokud se nezúčastňuje zasedání 
Rady. Rozhodnutí na Radě jsou přijímána ⅔ většinou přítomných, ustavující rozhodnutí 
musí schválit ⅔ přítomných na Shromáždění.  

http://www.rat-fuer-die-kuenste.de/

