ZPRAVODAJ 2/2017
Vážení přátelé slánského muzea,

únor bude z převážné části ve znamení stávajících výstav. Budete mít poslední možnost
prohlédnout si unikátní soubor fotografií i autentický vesnický krámek. Dále jsme pro Vás
připravili zajímavou přednášku na velmi aktuální téma. Velká pozornost všech muzejních
pracovníků je ovšem věnována přípravám hlavních akcí letošního roku. Již za měsíc proběhne
přednáškový cyklus Regio Slanensis, který opět přivítá odborníky ve svém oboru a mnohé
zajímavé hosty. V květnu vypukne Slánská muzejní noc, kde mj. zahájíme výstavu předního
českého sochaře. Ani v roce 2017 Vás nepřipravíme o stále oblíbenější Koncert pro muzeum,
jehož šestý ročník tradičně oslaví příchod letních prázdnin. V jejich průběhu opět zavítáme na
Staročeský jarmark v Třebízi. Vedle řady přednášek a koncertů pro Vás chystáme několik
zajímavých a originálních výstav. O všem Vás budeme postupně podrobněji informovat. Předem
však můžeme prozradit, že se letos nebudeme omezovat jen na prostory muzejní budovy.

I. Do 11. února můžete v galerii muzea
navštívit výstavu fotografa, teoretika
umění, novináře a spisovatele Josefa
Mouchy, s názvem Kdo se dá na vojnu…
Jedná se o pravděpodobně nejlepší
fotografické svědectví o základní vojenské
službě v době normalizace v ČSSR.

II. Obchod ve zboží smíšeném bude
možné navštívit do 25. února. Tradiční
vesnický krámek se pak vrátí do svých
původních prostor v Národopisném
muzeu v Třebízi, kam můžete zavítat
opět od května, kdy tu vypukne nová
návštěvnická sezóna.

III. Zájemce o přednášky zveme ve
čtvrtek 16. února v 17 hodin do malé galerie muzea na přednášku o současné migraci do Evropy.
Toto téma je často středem pozornosti médií, veřejnosti i politiků. Přednášející Mgr. Robert
Stojanov, Ph.D., člen Sekce Geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se v přednášce
Kdo jsou migranti a proč přicházejí do Evropy? pokusí objasnit otázky jako kolik migrantů do
Evropy přišlo, o koho se jedná, proč k nám přišli a co zde chtějí dělat? A jaké jsou dopady na
Českou republiku?
Pro studenty slánského gymnázia bude Mgr. Robert Stojanov, PhD. přednášku opakovat v pátek
17. února od 9:45 hodin v aule gymnázia. Více o autorovi na www.stojanov.org

IV. Na letní období připravujeme výstavu
věnovanou iniciativě Lepší Slaný, továrně
Palaba a továrníku a starostovi Jaroslavu Pálovi.
Na výstavě spolupracujeme mj. s Národním
technickým muzeem v Praze. V této souvislosti
oslovujeme též Vás - slánskou veřejnost. Máteli doma zajímavé předměty spojené s továrnou
Palaba a souhlasíte s jejich vystavením,
neváhejte s nimi zajít do muzea nebo
kontaktujte přímo slánské muzeum na tel. 312
517 990, na e-mailu HrabankovaB@seznam.cz
nebo osobně v návštěvních hodinách muzea.
(Při příliš velkém počtu zapůjčených předmětů bude proveden výběr.)
V. Především pro děti a mládež jsou určeny nové pracovní listy, které jsme připravili ve spolupráci
se známým regionálním historikem a pedagogem Mgr. Milanem Hesem, Ph.D. a za finanční
podpory obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy. Tento materiál je v tištěné
podobě k dispozici u průvodkyně nebo volně ke stažení na tomto místě. Součástí souboru
pracovních listů, které slouží k rozšíření a obohacení školní výuky pro různé věkové kategorie, je
i metodika pro učitele.
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