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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 4/2018  

V rychnovském muzeu vznikla nově pozice muzejního pedagoga 

S novým rokem 2018 byla v rámci Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 

vytvořena pozice muzejního pedagoga. Novou tváří v organizaci se stala Mgr. Martina Pajerová. 

 

I přes dlouhou tradici rychnovského muzea, které v minulém roce oslavilo 125 let od svého založení, 

zde pozice edukátora, neboli muzejního pedagoga, nikdy neexistovala. Přesto mělo muzeum i jeho 

přidružené pobočky Sýpka a Muzeum krajky Vamberk snahu přibližovat poznání školním třídám, ale i 

široké veřejnosti. Jako příklad je možné uvést interaktivní stálou expozici již zmiňované pobočky 

Sýpka v Rokytnici v Orlických horách či výstavu „Tajemství barev“, která se konala v loňském roce 

v prostorách Orlické galerie v Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Nově vytvořená 

pracovní pozice umožní organizaci se ještě více otevřít směrem k veřejnosti. 

 

„Možnost zapojení se do skvěle fungujícího kolektivu Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad 

Kněžnou mě velice potěšila a beru ji jako velkou výzvu, protože pobočky naší organizace jsou rozeseté 

po celých horách. I její zaměření je velice široké, což mi poskytuje úžasné možnosti pro tvorbu 

programů. Jako jeden z prvních úkolů jsme si vybrala tvorbu edukačních programů pro stálou 

expozici Orlické galerie a také pro Památník Karla Plachetky. Programy budou uzpůsobeny vždy věku 

dětí a pokud můžu malinko prozradit, žáci si během prvního z nich budou moci vyzkoušet některé 

z výtvarných technik jako je suchá jehla či linoryt. Během druhého programu je čekají pohádky o 

ptáčcích nebo lov tajných ptačích agentů,“ říká s nadšením na úvod Mgr. Martina Pajerová. Pro ni 

není tato práce novinkou. Na pozici muzejního pedagoga působila již tři roky v Regionálním muzeu a 

galerii v Jičíně. 

 

Velká snaha bude vkládána do budování osobních vztahů s jednotlivými pedagogy, pro které budou 

programy vytvářeny doslova „na míru“. „Doufám, že se mi podaří oslovit pedagogy a navázat 

fungující vztah mezi nimi a naší organizací. Též bych chtěla ukázat dětem, že muzeum či galerie není 

nehostinným místem, kam se musí bát chodit a kde na ně čeká pouze nuda,“ dodává M. Pajerová.  

 

V plánu není pouze tvorba akcí pro žáky školou povinné, ale je počítáno také s aktivitami pro širokou 

veřejnost, které i pro ni chtějí zatraktivnit prostředí rychnovského muzea a jeho poboček. „Rádi 

bychom vytvářeli dílny k jednotlivým výstavám v odpoledních hodinách, ale také ty tematicky 

zaměřené třeba na jednotlivé svátky či roční období,“ upřesňuje nová muzejní pedagožka.  

 

„Pro tento rok máme mnoho plánů a doufáme, že budoucí programy pro školy, ale i dílny k výstavám 

všechny potěší,“ ukončuje na závěr ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 

Mgr. Tomáš Zelenka. 

 

Kontakt pro další informace:  

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 491 616 941,  

+420 721 261 666 

Mgr. Martina Pajerová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


