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PREZENTACE
Muzeum Mladoboleslavska bude v roce 2021 vyvíjet své expoziční, výstavní a
doprovodné aktivity zejména ve stávajících prostorách muzea a v dalších veřejných
prostorách podle aktuálních možností a potřeb. V průběhu roku budou cíleně vyhledávány
nové možnosti veřejné prezentace muzejních výstav i mimo vlastní prostory Muzea
Mladoboleslavska a to v rámci regionu celého Mladoboleslavska.
Stávající expoziční a výstavní prostory:
• Muzeum Mladoboleslavska – Hrad: Staroměstské náměstí 1 (Hrad), 293 01 Mladá
Boleslav
• Letecké muzeum Metoděje Vlacha: Regnerova ulice, 293 01 Mladá Boleslav – Chrást
• Muzeum Benátecka: Zámek 49, 294 71 Benátky n. J.
• Muzeum Podbezdězí: Zámek 1, 294 21 Bělá pod Bezdězem
• Fara v Dolní Krupé: Dolní Krupá 15, 295 01 Dolní Krupá
Prostory výstav a expozic mimo vlastní čí pronajaté prostory Muzea Mladoboleslavska:
• Parostrojní pivovar Lobeč:
• Klášterní kostel sv. Václava v Bělé pod Bezdězem:
• Sakristie kaple sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem:
• Hotel Relax Vrchbělá:
• Infocentrum Bezděz:
• OC Bondy Mladá Boleslav
• Parkovací dům (Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav)

Muzeum Mladoboleslavska realizuje tyto druhy akcí pro veřejnost
• Prezentace stálých expozic a dlouhodobých výstav
• Krátkodobé tematické výstavy
• Výstavní programy
• Kulturně společenské programy
• Výstavně kulturní projekty
Pro každý rok je stanoven minimálně jeden monotematický, výstavně kulturní
projekt, jehož jednotlivé výstupy jsou prezentovány a realizovány na všech pracovištích
Muzea Mladoboleslavska v průběhu daného kalendářního roku
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Otevírací doby expozic a výstav
Muzeum Mladoboleslavský hrad: Otevřeno celoročně mimo jednorázového uzavření
prostor z technických, provozních důvodů nebo vládních opatření.
Úterý – pátek: 9,00 – 17,00 hodin
Sobota, neděle: 9,00 – 12,00; 12,30 – 17,00 hodin
Muzeum Benátecka: Otevřeno v době od začátku dubna do konce mimo jednorázového
uzavření prostor z technických, provozních důvodů nebo vládních opatření.
Duben, září: úterý – neděle: 9 – 16 hodin
Květen – srpen: úterý – neděle: 9 – 17 hodin
Říjen: pondělí – pátek: 8 – 15 hodin (Pouze výstavní sál)
Muzeum Podbezdězí: Otevřeno v době od začátku května do konce října mimo
jednorázového uzavření prostor z technických, provozních důvodů nebo vládních opatření.
Květen – červen: úterý – neděle: 9 – 16 hodin
Červenec – srpen: 9 – 17 hodin
Září: 9 – 16 hodin
Říjen: sobota a neděle: 9 – 16 hodin
Letecké muzeum Metoděje Vlacha: Otevřeno celoročně mimo jednorázového uzavření
prostor z technických, provozních důvodů nebo vládních opatření.
Pondělí – neděle: 9 – 17 hodin
Fara Dolní Krupá: Otevřeno od května do konce září mimo jednorázového uzavření prostor
z technických, provozních důvodů nebo vládních opatření.
Červenec, srpen: 9 – 17 hodin
Květen, červen, září: sobota a neděle 9 – 17 hodin

Výstavně kulturní projekty 2021
DĚTSTVÍ
V rámci celoročního projektu se uskuteční čtyři autorské výstavy přibližující prožívání
etapu dětství před cca 150, zvyky při narození a roli porodních bab ve společnosti a také
představí kapitolu lidového folkloru. Podle aktuálních možností budou výstavy doplněny
přednáškami a beseda, či příspěvky na sociálních sítích muzea.
Výstavy v rámci projektu
• ENYKY BENYKY KLIKY BÉ; DÍTĚTEM PŘED 150 LETY: Autorská výstava Muzea
Mladoboleslavska v 1 patře MB hradu 2. 2. – 31. 12. 2021 základních
aspektech prožívání dětství s důrazem na rodinu, porodnost, školství a hry.
• BÁBY PUPKOŘEZNÉ – SONDA DO ŽIVOTA PORODNÍCH BAB A KOŘENÁŘEK:
Autorská výstava Muzea Mladoboleslavska v přízemí MB hradu 1. 4. – 24. 10.
2021 o nezastupitelných rolích porodních bab a kořenářek v lidovém
prostředí.
• VĚZŇOVÉ SE TETELÍ … : autorská výstava Muzea Mladoboleslavska o minulém
i současném dětském folkloru a dětských hrách v Muzeu Podbezdězí ve dnech
15. 6. až 5. 9. 2021
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SLEPÁ BÁBO, KAM TĚ VEDU … autorská výstava Muzea Mladoboleslavska o minulém
i současném dětském folkloru na Mladoboleslavském hradě ve dnech 6. 4. až 5. 9.
2021.

POD DAVIDOVOU HVĚZDOU
V 1. pololetí bude podrobně rozpracováno libreto stálé expozice do 1. patra
mladoboleslavského hradu.
V průběhu roku 2021 bude rozpracován projekt spolupráce nad touto tématikou
s dalšími organizacemi (POST BELLUM, SOkA Mladá Boleslav, Město Mladá Boleslav …)
V rámci projektu se uskuteční tyto akce pro veřejnost:
• MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY HOLOKAUSTU: Připomínka židovských
obyvatel soustředěných na mladoboleslavském hradě v letech 1940 až 1943.
Připomínka proběhne 27. ledna 2021 prostřednictvím sociálních sítí
• PROJEKT KROKUS
• ŽIDOVSKÉ ZVYKY A TRADICE: výstava v Muzeu Podbezdězí 7. 9. – 30. 11. 2021
• PŘEDNÁŠKY/BESEDY dle aktuálních možností

STAROMĚSTSKÁ EXEKUCE
V rámci projetu, který připomíná výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském
náměstí v Praze se uskuteční tyto dílčí výstupy.
• STAROMĚSTSKÁ EXEKUCE: Autorská výstava na mladoboleslavském hradě
připomínající ohlasy roku 1621 na Mladoboleslavsku přístupná veřejnosti
během celé sezóny
• PŘEDNÁŠKY/BESEDY dle aktuálních možností

JAN NEPOMUCKÝ
Další výstavně-kulturní projekt roku 2021 je věnován připomínce života barokního
světce Jana Nepomuckého. V rámci projektu se uskuteční tyto dílčí výstupy:
- Autorská výstava muzea SV. JAN NEPOMUCKÝ v Muzeu Benátecka ve dnech 2. 6. –
31. 9. 2021
- PŘEDNÁŠKY: MB hrad, Muzeum Podbezdězí, Muzeum Benátecka dle aktuálních
možností

TYCHO BRAHE A BENÁTKY
V roce 2021 bude pracoviště Muzeum Benátecka realizovat projekt připomínající
osobnost rudolfinského astronoma Tycha Brahe, kterému je věnována jedna ze stálých
expozic Muzea Benátecka. Ve spolupráci s benáteckou hvězdárnou se uskuteční několik
besed a další doprovodný program do expozice, zaměřený zejména na rodiny s dětmi.

Václav Krolmus
V roce 2021 uplyne 120 let od úmrtí zakladatele terénní archeologie P. Václava
Krolmuse, jehož život a dílo připomene tento projekt. V jeho rámci se uskuteční cyklus
přednášek, vypracována bude putovní výstava, která bude poprvé představena
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v Parostrojním pivovaru v Lobči. Vytvořen bude také krátký videodokument, který bude
přístupný veřejnosti na sociálních sítích muzea.

Stálé expozice a dlouhodobé výstavy
název

místo
Muzeum
Mladoboleslavský hrad

poznámka
bude doplněno podle koncepce nové
stálé expozice

Venkov
v proměnách času
Muzeum
Přístupná celo ročně
Barokní sochařská
Mladoboleslavský hrad
dílna Jelínků
Muzeum
Přístupné celoročně na nádvoří
Pověstné báchorky
Mladoboleslavský
hrad
z Mladoboleslavska
Muzeum Benátecka
Přístupná od 1. 4. do 30. 9.
Merkur
Muzeum Benátecka
Přístupná od 1. 4. do 30. 9.
Páni z Dražic
Muzeum Benátecka
Přístupná od 1. 4. do 30. 9.
Pravěká a
středověká
astronomie
Muzeum Benátecka
Přístupná od 1. 4. do 30. 9.
Osobnosti
Benátecka
Muzeum Benátecka
Přístupná od 1. 4. do 30. 9.
Příroda Benátecka
Muzeum Benátecka
Doplněna o doprovodný program
Tycho Brahe a
v rámci připomínky výročí úmrtí T.
Benátky
Jan z Werthu –
generál třicetileté
války
Pamětní síň rodiny
Bendů
Pamětní síň
Bedřicha Smetany
Čepce
Augustiniáni
v Podbezdězí
Podbezdězí
v proměnách času
Historie letectví
Historická letadla
Fara dolní Krupá

Muzeum Benátecka

Brahe.
Přístupná od 1. 4. do 30. 9.

Muzeum Benátecka

Přístupná od 1. 4. do 30. 9.

Muzeum Benátecka

Přístupná od 1. 4. do 30. 9.

Muzeum Podbezdězí
Muzeum Podbezdězí

Přístupná 26. 4. – 28. 10.
Přístupná 29. 6. – 31. 8.

Muzeum Podbezdězí

Přístupná 26. 4. – 28. 10

LMMV
LMMV
Dolní Krupá

Přístupná celoročně
Přístupná celoročně
Expozice o minulosti farnosti Dolní
Krupá bude přístupná od května do
konce září. Doplněna bude o historický
nábytek ilustrující život na faře na
počátku 20. století.
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Dolní Krupá

Expozice o zaniklých obcích ve
vojenském prostoru Ralsko v 1. patře
fary v Dolní Krupé

Výstavní programy
Mladoboleslavské inspirace
název
Zdeněk Kalista, básník historikem

Staré obrázky boleslavské Václava
Františka Rudolfa

místo
Muzeum
Mladoboleslavský
hrad
Muzeum
Mladoboleslavský
hrad

nádvoří

nádvoří

termín
1. 1. 2021 –
31. 1. 2021
1.2. 2021 –
1.3. 2022

Jak šel čas …
název
Jak šel čas … Náměstí Míru a
Kozina
Jak šel čas Komenského náměstí

místo
Mladoboleslavský
hrad
Mladoboleslavský
hrad

arkáda
arkáda

termín
9. 2. – 4. 4.
2021
7. 9. – 7. 11.
2021

Samostatné tematické výstavy
Výše popsané výstavně kulturní aktivity budou na jednotlivých pracovištích muzea
doplněny o tyto monotematické výstavy.
MB hrad
Únor – srpen 2021
Nábytek Laurin a Klement
Září - prosinec
Za drahými kameny do pravěku
26. 10. – 31. 12. 2021
Vánoce na hradě
9. 11. – 31. 12. 2021
Betlém a jeho postavy
1.3. – 5. 4. 2021
Velikonoce v muzeu

7. 4. – 23. 5. 2021
14. 4. – 20. 6. 2021
23. 6. – 30. 9. 2021

Muzeum Benátecka
100 let fotbalu v Benátkách nad Jizerou
Bohumil Trefil - Obrazy
Benátky n. J. na dobových fotografiích

24. 4. – 31. 8. 2021
Září – říjen 2021
24. 4. – 31. 9. 2021
24. 4. – 6. 6. 2021

Muzeum Podbezdězí
Příběh malovaných stropů
Výstava prací Jitky Blechové
Karel a Joe Hlouchovi
Černobyl na fotografiích Martina Pauluse

12. 3. – 27. 5. 2021
28. 5. – 21. 10. 2021
22. 10. – 31. 12. 2021

LMMV
Historie československé akrobacie
Metoděj Vlach
RAF – bitva o Británii
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Další výstavy a mimo domovské prostory MMB
termín

téma
Jak šel čas … Náměstí Republiky
Pověstné báchorky Benátecka
Dále panelové výstavy s měsíčním střídáním

OC Bondy

Parkovací dům Únor - duben
Mladá Boleslav
Květen - září
Říjen - prosinec
Parostrojní
Květen - září
pivovar Lobeč
Infocentrum
Květen - září
Bezděz
Augustiniánský
Červenec - srpen
klášter Bělá p. B.
– kostel sv.
Václava

Mladá Boleslav na dobových snímcích – Železná ulice
Klenice – údržba krajiny
Archeologie
Václav Krolmus
Strenický potok
Augustiniáni v Podbezdězí
Svatořečení Anežky České

Virtuální výstavy a aktivity
Po zkušenostech z roku 2020 bude muzeum vyvíjet zvýšené aktivity i na sociálních
sítích. Budou vytvářeny virtuální výstavy a dokumentační cykly, které budou doplňovat,
případně nahrazovat dílčí body programu muzea.

Kulturně společenské programy
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Přednášky a besedy
Pravidelný cyklus přednášek a besed bude v roce 2021 realizován s ohledem na
aktuální vládní opatření. V ideálním případě se bude konat na pracovištích Mladoboleslavský
hrad, Muzeum Podbezdězí, Muzeum Benátecka a v Leteckém muzeu.
Přednášky v Muzeu Mladoboleslavský hrad: Ideálně každý první čtvrtek v měsíci od 17
hodin (kromě červenec, srpen)
Přednášky v Muzeu Podbezdězí: Ideálně každý druhý čtvrtek v měsíci od 17 hodin (kromě
červenec, srpen)
Přednášky a besedy v LMMV: Přesné termíny budou stanovovány průběžně během roku,
minimálně však do 10. Dne v měsíci, který předchází měsíci konání.
Přednášky a besedy v Muzeu Benátecka: Přesné termíny budou stanovovány průběžně
během roku, minimálně však do 10. dne v měsíci, který předchází měsíci konání.
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SeniorClub
Setkání se seniory (Muzeum Podbezdězí)
Setkání se seniory ve spolupráci s Městem Bělá p. B., konané 1x měsíčně se bude
realizovat podle aktuální epidemiologické situace.
Fotokoutek pro seniory (Muzeum Mladoboleslavský hrad)
Setkání se seniory nad dobovými snímky, konané minimálně 4 x ročně se bude
realizovat podle aktuální epidemiologické situace.

FotoClub
Fotokoutek (Muzeum Podbezdězí)
Setkání nad dobovými snímky či zajímavou fotografickou tvorbou se bude realizovat
podle aktuální epidemiologické situace.

Muzejní kavárna (Muzeum Podbezdězí)
Besední cyklus pravidelně 1 x za 2 měsíce se bude realizovat podle aktuální
epidemiologické situace.

Zažít historii
V roce 2021 bude pokračováno v programovém cyklu orientovaném na osobní prožití
minulosti, který zájemcům umožní na vlastní kůži si vyzkoušet archaické řemeslné postupy,
každodenní život bez elektrické energie, či ochutnat jídla běžná v minulosti. Program bude
realizován zejména v letních měsících a jeho náplň bude postupně upřesňována, tak aby se
program stal plnohodnotným doplňkem celkového programu Muzea Mladoboleslavska.

Koncerty
Koncerty jsou pořádány na všech pracovištích v průběhu celého roku a dle aktuální
epidemiologické situace. Jejich přesné termíny a názvy budou stanoveny nejpozději do 10.
dne měsíce předcházejícímu termínu konání.

Otevřené kostely
Spolupráce na zpřístupňování sakrálních památek v regionu zahrnující zejména tyto
aktivity:
- Spolupráce na Noci kostelů
- Mše v zámecké kapli sv. Josefa v Bělé p. B.
- Mše v kostele sv. Václava v Bělé p. B.
- Výstava v sakristii kaple sv. Josefa v Bělé p. B. od května do prosince 2021
- Spolupráce na výstavě v kostele v Březně

JEDNODENNÍ AKCE A PROGRAMY
Mladoboleslavský hrad
19. 6.
17. 7., 14. 8. 2021
28. 8.
16. 10.

Den 36. pěšího pluku
Prohlídky hradu
Hradozámecká noc
Mezinárodní den archeologie
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Výstava hub
Den Středočeského kraje
Dušičky
Mikuláš na hradě
Den veteránů
Projekt Krokus
Vánoce na hradě
Vánoce na hradě – zpívání koled + prodej s trhovci
Přednášky
Seniorklub
Výlet s muzeem
Výlet s muzeem

Fara Dolní Krupá
20. 3.
12. 6.
25. 9.
září
Prosinec
září
jaro

Velikonoce na faře
Workshop jaro
Workshop podzim
posvícení
Živý betlém
vinobraní
Na výlet s muzeem

Muzeum Podbezdězí
1x měsíčně
4 x ročně
4x ročně
10x ročně
2x ročně

Přednášky
Muzejní kavárna
Fotokoutek
Senior klub
Na výlet s muzeem
koncerty
Otevřené kostely

Muzeum Benátecka
4x ročně
3x ročně

koncerty
Přednášky
Procházky městem

Letecké muzeum Metoděje Vlacha
21. 5. 2021
12. 6. 2021
4. 9. 2021
25. 9. 2021
9. 10. 2021

Muzejní noc
Mezinárodní letecký den/Létáme pro Vás
Škoda Clasic Tour, soutěž automobilových oldtimerů ukončená v leteckém
muzeu
Létáme pro Vás
Soutěž plastikových modelářů – Velká cena Mladé Boleslavi
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PEDAGOGICKÝ PROGRAM
V roce 2021 si nejmenší návštěvníci mohou zpříjemnit prohlídku řadou interaktivních
prvků přímo ve výstavách a expozicích. Na mladoboleslavském hradě mohou využít zvláštní
prostor muzejní herny, kde si mohou zahrát na nejrůznější muzejní profese – restaurátora,
kurátora nebo architekta výstavy nebo si třeba sestavit model boleslavského hradu. Řada
interakcí se nachází na samotném hradním nádvoří, které jsou přizpůsobovány aktuálnímu
počasí a ročnímu období.
V benáteckém muzeu si děti mohou vyzkoušet zábavné interakce přímo v expozicích.
Muzeum Benátecka je nabízí například v expozicích Páni z Dražic, Tycho Brahe a Jan z
Werthu. děti si zde mohou vyzkoušet třeba kování koně, mohou se obléci do rytířského
brnění, nebo si mohou zahrát také na archeology a restaurátory.
Letecké muzeum nabízí dětem i dospělým jedinečné zážitky například na leteckých
simulátorech. Na některých simulátorech je možné si vyzkoušet své pilotní umění, přetížení
při leteckých obratech nebo seskok padákem. Menší děti si v leteckém muzeu mohou
vyzkoušet i malá šlapací letadla.
Také expozice v Bělé pod Bezdězem jsou doplněny o hravé prvky, kde se děti seznámí
se místy, osobnostmi a památkami. Připraveny jsou herní truhly v podobě vybraných
historických domů a omalovánky s vlastivědnou tematikou nejen pro děti.

Muzejní hrátky
Mladoboleslavský hrad, Muzeum Benátecka, Muzeum Podbezdězí
V průběhu roku 2021 bude již plnohodnotně realizován nový pedagogický program
zahrnující pracoviště mladoboleslavský hrad, Muzeum Benátecka a Muzeum Podbezdězí.
Program určený jak jednotlivým návštěvníkům, tak organizovaným skupinám umožní hravou
edukativní formou seznámit se blíže s historií kraje a rovněž poznat jednotlivé profese
zastoupené v muzeu.

Boleslav II. na HRADĚ!
Mladoboleslavský hrad
V průběhu roku 2021 bude realizován rovněž program Boleslav II. na HRADĚ!.
Interaktivní program určený žákům základních škol nabídneme propracovaný na
profesionální úrovni. Za pomoci herců mladoboleslavského divadla dětem představíme nález
unikátního souboru denárů a vydáme se do doby přelomu 1. tisíciletí kdy vládne
přemyslovský kníže Boleslav II. Pobožný! Program bude realizován na mladoboleslavském
hradě.

Velikonoce na Mladoboleslavsku
Mladoboleslavský hrad, Fara Dolní Krupá, FB
Program Velikonoce na Mladoboleslavsku je rozdělen na několik vzájemně se
doplňujících částí a to tak, aby předkládané informace byly sdělitelné, co možná nejširší škále
obyvatel regionu i širšího okolí rozděleného např. podle věku či osobního zájmu. Vybrané
části programu pak mohou být prezentovány samostatně v průběhu delšího období a mohou
posloužit k soustavnějšímu šíření informací o dané problematice v regionu.
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Výstava Velikonoce na Mladoboleslavsku: Panelová výstava doplněná katalogem a
interaktivním putováním za velikonočními zvyky, které prostřednictvím dílčích
workshopových míst seznámí zejména mladší návštěvníky s jednotlivými tradicemi (např.
malování vajec, hry s vejci, pletení pomlázek, koledování, vynášení Smrtky apod.), bude
poprvé představena v unikátním prostředí roubené barokní fary v Dolní Krupé (pracoviště
Muzea Mladoboleslavska) v sobotu 20. března 2021.
Poté bude výstava spolu s vybranými interaktivními zastaveními prezentována
v prostorách Muzea Mladoboleslavska na Mladoboleslavském hradě a to od 23. března do
11. dubna 2021.
Workshopové dílny: Od začátku března do 11. dubna budou realizovány na
mladoboleslavském hradě doprovodné dílny zaměřené na tradiční velikonoční zvyky na
Mladoboleslavsku. Tyto dílny budou určeny jak dětem a mládeži, tak dospělým
návštěvníkům a seznámí je poutavou formou s velikonočními zvyky popsanými v dokladech
uchovávaných ve sbírkách Muzea Mladoboleslavska.

Už koníček pádí - vyrob si svou hračku
Mladoboleslavský hrad; Doprovodný program k výstavě Enyky, benyky, kde si děti budou
moci vyrobit vlastní hračku

Sama doma aneb postarej se o miminko
Mladoboleslavský hrad; Doprovodný program k výstavě Báby pupkořezné, který přibližuje
zvyky a tradice spojené péčí o nejmenší.

Tycho Brahe – Vzhůru ke hvězdám
Muzeum Benátecka; Doplňkový program k výročí úmrtí významného učence.

Středověk
Muzeum Benátecka; Program pro žáky ZŠ, který navazuje na expozici Páni z Dražic

Muzeum na cestách
Muzeum Benátecka; Program pro ZŠ seznamující děti s muzeem, jeho posláním a také

s jednotlivými muzejními profesemi. Žáci v tomto programu nemusí do muzea, ale muzeum
se vypraví za nimi.

Cesta staletími snadno a rychle
Muzeum Benátecka; V roce 2021 Muzeum Benátecka poprvé nabídne zejména dětským

návštěvníkům komentovanou procházku za památkami Benátek n. J.

Hradní hra
Mladoboleslavský hrad; V letních měsících bude pro děti připraven 2. ročník Hradní hry
s novými úkoly. Při jejich plnění se děti seznámí zejména s historií mladoboleslavského hradu
a na konci je čeká odměna v podobě najití pokladu.

Muzejní parta
Mladoboleslavský hrad; Nový program, kde se při pravidelných setkáních děti se svými rodiči
či prarodiči dozví více o minulosti a tradicích regionu.
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Vyzbroj se pazourkovou zbraní!
Mladoboleslavský hrad; Doprovodný program k výstavě Za drahými kameny do pravěku, kde
se děti seznámí s používáním a zhotovováním kamenných nástrojů.

Osm světel
Muzeum Podbezdězí; Interaktivní program pro ZŠ k výstavě Historie Židů v Čechách a na

Moravě (září)

Poznej své město
Mladoboleslavský hrad; Vzdělávací program zaměřený zejména na žáky základních škol,
který bude realizován na podzim 2021

Mikuláš na hradě
Mladoboleslavský hrad; Již tradiční setkání s laskavým Mikulášem a nezbednými čerty se
uskuteční 5. prosince 2021.

Vánoce na hradě
Mladoboleslavský hrad, FB; Předvánoční čas si budou moci žáci základních škol i mladší
zpříjemnit prostřednictví vánočního zábavného programu, který je blíže seznámí s vánočními
zvyky a tradicemi. Na nádvoří najdou děti schránku pro Ježíška či Strom přání. Na sociálních
sítích bude vyhlášena Vánoční výzva, v které se bude soutěžit o zajímavé ceny.

Vánoce za starých časů
Muzeum Podbezdězí; Interaktivní program pro rodiny s dětmi v předvánočním čase a Ježíškova

schránka

Dětské koutky a interakce pro děti
Mladoboleslavský hrad, Muzeum Benátecka, Muzeum Podbezdězí, Letecké muzeum
Programem zaměřeným na dětské návštěvníky budou doplněny i jednorázové
kulturně-společenské akce muzea v roce 2021.
17.4. Otevíráme bránu MB hradu; 21.5. Muzejní noc; 19.6. Den 36. pěšího pluku; 28.8.
Hradozámecká noc; 16.10. Mezinárodní den archeologie (Mladý archeolog – soutěž o ceny)
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STAVEBNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY
MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD
-

V roce 2021 jsou na mladoboleslavském hradě plánovány stavební a další úpravy.
Oprava a údržba oken vnějšího pláště hradu 2. etapa
Další drobné úpravy a opravy včetně běžné údržby

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA
-

Realizace omezení zatékání do vyhlídkové věže

MUZEUM BENÁTECKA
Podle aktuálních finančních možností budou v Muzeu Benátecka obnoveny a opraveny části stálých expozic

MUZEUM PODBEZDĚZÍ:
-

Doplnění výstavního a informačního mobiláře Muzea Podbezdězí

-

Zavedení elektrické energie
Řešení dostavba obvodové zdi
Vypracování studie k obnově hospodářské budovy

BAROKNÍ FARA V DOLNÍ KRUPÉ:

PÉČE O SBÍRKY
Evidence sbírek:
Po celý rok bude probíhat chronologická evidence sbírek (zápis nových přírůstků do
přírůstkové knihy) a systematická evidence sbírek (vyplňování evidenčních karet v
počítačovém systému Bach). Evidenci vedou všichni kurátoři sbírek a správci depozitářů pro
svěřené podsbírky.
Dle obecně platných předpisů, vnitřních směrnic a příkazu ředitelky bude provedena
inventarizace části sbírek na pracovištích v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a Bělé
pod Bezdězem.

Péče o sbírky:
V roce 2021 je plánováno podle aktuálních finančních možností restaurování a
konzervování vybraných sbírkových předmětů.
Vedení muzea bude pokračovat ve snaze získat nový objekt a potřebné finanční
prostředky na vybudování depozitářů pro zemědělské stroje a náčiní a také pro měšťanský i
lidový nábytek.

13

MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

PLÁN ČINNOSTI 2021

příspěvková organizace Středočeského kraje

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
V roce 2021 budou odborní pracovníci muzea pokračovat v dlouhodobých vědecko –
výzkumných projektech, jejichž realizace bude zahrnovat nejen vlastní výzkumnou a
dokumentační činnost, ale také návrhy na dílčí a závěrečné veřejné výstupy a spolupráci
s dobrovolníky a dalšími organizacemi.
Dále budou v průběhu roku 2021 odborní pracovníci muzea pořádat přednášky a
besedy pro školy a další organizace.
Muzeum bude v roce 2021 také spolupracovat se sdružením Postbellum na projektu
Příběhy našich sousedů.
Archeologické oddělení se v roce 2021 mimo jiné zaměří na přetrvávající úkoly:
• dokončení nálezových zpráv a odborných článků za uplynulé období
• revize stavu nemovitých kulturních památek
• realizace exkurzí a přednášek mimo prostory muzea
• záchranné výzkumy při občanské výstavbě
• terénní prospekce
• práce se sbírkovými předměty
• spolupráce se zájemci o archeologii z řad veřejnosti

PROPAGAČNÍ ČINNOST
V roce 2021 bude navázáno na rozvojové propagační činnosti muzea z minulých let.
Důraz bude kladen zejména na vyhledávání moderních forem propagace, doplnění
propagačních materiálů a tvorbu zajímavých upomínkových předmětů.
Pozornost bude zaměřena na rozšíření propagačních aktivit na sociálních sítích a
youtube a také na aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu.
Znásobena bude také aktivní spolupráce s významnými turistickými centry v okolí a
spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury.
Modernizovány budou také webové stránky muzea, které budou doplněny o vlastní
prezentaci Fary Dolní Krupé a bude vytvořena jejich mutace do angličtiny.

V Mladé Boleslavi 31. 1. 2021

Mgr. Kateřina Jeníčková
ředitelka
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace
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