Kraj

magazín Libereckého kraje
číslo: 05
ročník: 2021

Liberecký kraj a kultura
Radost, nevšední zážitky, ale i poučení
přináší do života kultura a ne nadarmo se
říká, že bohatství každého regionu spočívá
v kulturnosti jeho obyvatel. Liberecký kraj
proto dbá na to, aby svým obyvatelům
dopřál radost, nevšední zážitky i poučení
právě v této oblasti. Přispívá na provoz
mnoha muzeí a galerií. Podporuje vzdělávací
i zábavní kulturní události, každý rok
vyhlašuje dotační program Kulturní
aktivity v Libereckém kraji pro
organizátory akcí a kulturních
počinů a mezi jeho příspěvkové
organizace patří Krajská
vědecká knihovna v Liberci,
Oblastní galerie v Liberci,
Severočeské muzeum
Právě tolik
v Liberci, Muzeum Českého
knihoven funguje
ráje v Turnově a Vlastivědné
v
Libereckém kraji.
muzeum a galerie v České
Mají tak zajištěný svůj
Lípě. Jsou to význačné
provoz a částečně i další
instituce – ať už knihovna se
rozvoj, mohou doplňovat
svým bohatým fondem knih a tisa vylepšovat své sbírky i vytvákovin nebo muzea a galerie, které
řet příjemné prostředí pro návštěvníky.
uchovávají pozoruhodná umělecká díla, jež
V příspěvkových organizacích v oblasti kuljsou svědky dávno minulých, dnes již pozatury v kraji pracuje více než 200 zaměstpomenutých časů. Zároveň jsou to instituce,
nanců, kteří zajišťují jejich chod a pečují
které reagují na moderní trendy (např. intero vzácné kolekce exponátů mnoha uměaktivní expozice v Severočeském muzeu
leckých oborů.
či bezkontaktní půjčování knih v krajské
Oddělení kultury působící na krajském
knihovně). Na všechny tyto organizace
úřadu v rámci odboru kultury, památkové
dohlíží oddělení kultury Krajského úřadu
péče a cestovního ruchu a finančně podpoLibereckého kraje; ony samy pak dále pečují
ruje významné kulturní akce a počiny
o množství dalších objektů, které slouží jako
v celém regionu. Je spolupořadatelem
depozitáře nebo ukázky lidové architekněkterých kulturních akcí, kterými jsou např.
tury – například Dlaskův statek v Dolánkách tradiční muzejní noci či soutěží, jako Kniha
či Vísecká rychta v Kravařích, atraktivní cíle
roku Libereckého kraje. Mezi kulturu patří
cestovního ruchu, jež lákají do kraje mnoho
také tradice – lidové zvyklosti i klasická
turistů. Liberecký kraj vkládá do provozu
rukodělná výroba. Té se věnují a pietně ji
zmíněných pěti příspěvkových organizací
uchovávají nositelé titulu Mistr tradiční
v oblasti kultury více než 130 milionů korun
rukodělné výroby, které Liberecký kraj sdruročně. Díky těmto penězům se dostane
žuje. Jejich seznam se nalézá
muzeím, galerii a knihovně patřičné péče.
na webu oddělení kultury.
více na

231

Obrazem
Jednou z pěti příspěvkových organizací
resortu kultury Libereckého kraje je
Oblastní galerie v Liberci, která od roku
2014 sídlí v budově bývalých městských
lázní. Projekt rekonstrukce lázní z dílny
ateliéru SIAL byl oceněn hlavní cenou
Grand Prix Obce architektů za rok 2013.
Podívejte se do jejich prostor.

více na

Co se skrývá v muzeích

Prohlédnout si dávno vyhynulé živočichy,
připomenout zaniklá řemesla, obdivovat
um našich předků a seznámit se s historií
zdejšího regionu lze v největších muzeích
Libereckého kraje. Severočeské muzeum
v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově
a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
nabízejí jedinečnou možnost výletu
do minulosti. V České Lípě sídlí muzeum
v bývalém augustiniánském klášteře

a je zaměřené přírodovědně: nachází se
v něm sbírky minerálů typických pro Českolipsko, expozice živočichů celého světa či
ukázky vývoje života na zemi od moří až
po hory. V turnovském muzeu ve Skálově
ulici si přijdou na své milovníci drahých
kamenů a šperků; za zhlédnutí stojí také
nedávno otevřená stálá expozice věnovaná
horolezectví. Muzeum se zabývá i tradiční
lidovou kulturou a uchováním řemesel.
Proto ve své další budově, skanzenu Dlaskův
statek v Dolánkách u Turnova, pořádá řemeslné jarmarky. Posledním muzeem, jež patří
Libereckému kraji, je Severočeské muzeum
na Masarykově třídě v Liberci. Návštěvníci
zde projdou expozicemi uměleckých řemesel
a užitého umění. Muzeum prošlo v letech
2018 až 2020 rozsáhlou rekonstrukcí, která
obnášela kompletní úpravy vnitřních prostor
a významně podpořila i architektonickou
výjimečnost jeho budovy.

Těšíme se na
normální časy,
říká ředitelka
knihovny
Stavba smíření je již více než dvacet let
domovem Krajské vědecké knihovny
v Liberci, další příspěvkové organizace
v oblasti kultury Libereckého kraje.
O jejím fungování jsme si povídali
s ženami, které knihovně věnovaly mnoho
let života – bývalou ředitelkou Blankou
Konvalinkovou a její nedávnou nástupkyní
Danou Petrýdesovou.

poslechněte si na
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