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OSNOVA

↘Východiska strategie

↘Lektorské centrum

Introdukční projekt

↘Přínos projektu

↘ Portfolio nabídky



VÝCHODISKA STRATEGIE

↘Město Liberec
↘Brand Lázně – instituce galerie
↘3 stálé sbírkové fondy 



↘ Nabídka a publikum                        
v postcovidové budoucnosti

↘ Umístění a dostupnost ↘ Kultura x sport x technická konkurence



Představení Lektorského centra
Oblastní galerie Liberec

↘ Prostředí a podmínky realizace

↘ Pozice edukátora

↘ Strategie na klíč

↘ Současná situace

↘ Cílové skupiny



Prostředí a podmínky realizace
programů Oblastní galerie Liberec

↘Ateliér Kotelna

↘Aktuální výstavy 

↘Stálé expozice

↘Interaktivní expozice

↘Auditorium 

↘Atrium a Kavárna 

↘Zahrada

↘Akce mimo budovu 

↘Web, sociální sítě



Ateliér KOTELNA
Oblastní galerie Liberec

Flexibilita prostoru Kapacita až 100 návštěvníků 50% doprovodných akcí a programů



Ateliér KOTELNA
JE ATELIÉREM PROMĚN

↘Instalace ateliéru k proměnným výstavám



Ateliér proměn
Oblastní galerie Liberec
↘Instalace ateliéru ke tematickým programům



LEKTORSKÉ CENTRUM
pozice edukátora

↘ Edukátor a strategie



strategie Lektorského centra
Oblastní galerie Liberec
↘ Analýza vzdělávací činnosti galerie 2014 - 2017

↘ Strategie práce s cílovými skupinami – vznik nové vzdělávací soustavy

↘ Systematická nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit – IP 2016 -2017

↘ Strategické směry rozvoje edukační činnosti 



+ adaptace na nový stav aktivuje samostatnost a  produkuje originalitu

+ osobní přínos edukátora

+ analýza galerijní metodiky přístupů

+ restart-nová galerijní metodika a nabídka využití osobní praxe s modifikací 

programů

− ztrácíme nezastupitelnost 

− nejednotnost v galerijní metodice-nový začátek a nové postupy

− technická i časová náročnost přípravy a realizace online příspěvků 

− navýšení prac. nároků na edukátora (příprava, realizace, lektorování, hygiena a 

bezpečnost prostředí)

↗ restart či reset galerijní edukace ve vztahu k novým médiím a jejich komunitní sdílení

↗ postupné digitalizace a možnosti pro vybavení ateliéru novými technologiemi 

↗ oslovit nové cílové skupiny 

↗ Sebevzdělávání - osobní profilový růst edukátora

↗ prezentace edukace-aktualizace webových stránek rozšíření LC

+ silné stránky
slabé stránky -

↗ příležitosti
hrozby↘

↘ redukce praktické výuky VV ohrozí návštěvu galerie 

↘ udržitelnost, ztráta letité spolupráce ( školy, konkrétní cílové skupiny, externí lektoři)

↘ ztížení pracovních podmínek (jsem na to sama, udržitelnost edukátora)

↘ navýšení časové a technologické náročnosti při přípravě online programů obhajitelnosti 

pozice edukátora v kultuře

↘ potenciální ohrožení pozice počtů edukátorů v galeriích



Současná situace Lektorského centra
Příležitost pro připraveného edukátora 

PŘÍPRAVA

ANALÝZA

ALTERNATIVY

Dočasná ztráta přímého kontaktu s návštěvníkem

 Ztráta nezastupitelnosti

 Redukce praktické výuky VV ohrozí návštěvu galerie

 Galerijní edukace on X offline
 Postupná digitalizace
 Identifikace nových cílových skupin



Cílové skupiny
Oblastní galerie Liberec

↘ Konkurenční subjekty 

↘ Profesionální off/online projekty



Portfolio programové nabídky

Portfolio nabídky - portfolio
Lektorské centrum

• 5 segmentů systematizované programové nabídky Lektorského centra

• Introdukční projekt Tour de Lázně aneb výchova mladého umění milovníka

nabídka
volnočasová



Portfolio nabídky - portfolio
Lektorské centrum

•Introdukční projekt       
Tour de Lázně aneb 
Výchova (mladého umění) 
milovníka

•Na klíč
•Interaktivní expozice 
plánovaná obměna
Koupkání

nabídka stálá

•profilový doprovodný 
program k proměnným 
výstavám

•tematický doprovodný 
program (modifikace, 
dobrá praxe)

•modifikované verze 
(programu k výstavě)

•dosavadní nabídka do 
2018 zachována

• plánovaná 2020 - 2024 
(Interaktivní expozice, 
Artzóny apod.)

• jednorázové akce
• akce mimo budovu

nabídka
proměnná k výstavám

•doprovodný program  
ke stálým expozicím 
(aplikovatelný i na 
probíhající výstavu)

•Na Klíč 
•modifikované verze 
(vytipované programy     
s dobrou praxí)

nabídka
ke stálým expozicím

•otevřený cyklus UUMNG
• k proměnným výstavám
• ateliér online

nabídka online

nabídka
volnočasová

Portfolio programové nabídky

1 2 3 4 5



Aktualizovaná Programová nabídka
online
↘ Otevřený cyklus online Umění u mě na gauči

↘ Sdílení  https://www.ogl.cz/nabidka/aktualni

↘ Support, zpětná vazba a vyhodnocení

↘ Nová komunita virtuálních návštěvníků

Portfolio programové nabídky
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2017
testování prvních programů 

2018
zavedení a spuštění stálé vzdělávací nabídky

2019
realizace Galerie a Já, seznamte se; Výstava ve zkratce

2020 - 2021
pandemie a pozastavení postupného zavádění třetího programu: Lázně na dotek

2024+



Galerie a Já, seznamte se...

↘2017 inzerováno do stálé nabídky

↘2018 - 2019 I. testování

↘2020 součást stálé nabídky

↘2021+ modifikovaná verze off x online



Já
↘seznamovací typ programu

↘Já jde do galerie - vstupenka

↘Já provádí a vše vám poví a ukáže

↘pohyb po budově v elastické gumě

↘interaktivní kufr plný překvapení

↘klíčování



Výstava ve zkratce

↘2018 - 2019 I. testování

↘2020 zavedení do stálé nabídky

↘2021 zkušenosti z pandemie

↘2022+ modifikovaná verze dle aktuálních podmínek



↘kurátorův manuál jak se dělá výstava

↘První dojem je jen jeden

↘co vše je za přípravou a uskutečněním výstavy

↘princip sympozia

↘modifikace – krátkodobé výstavy



Lázně na dotek

↘2020 - 2021 původní plán I. testování pilotní skupiny nevidomí 
SONS s.z. Liberec

↘2021 – 2022 původní I. testování pro školní i zájmové skupiny

↘2021+ odsunuto na období optimálních podmínek zajištění

↘úvodní orientační vstup – zvuková etuda 

↘pohyb po vytipované trase ,,must touch“

↘interaktivní zóny (1-5 zón)

↘haptické mapy a box, 

↘speciální skupina s tvůrčí části (výstava | expozice)

↘ potenciál pro školní skupiny

jedním krokem v Lázních, oči na dlani…



Galerie all inclusive
Galerie all inclusive
- Artbed relax
- Galerijní piknik

↘2022 - 2023 původní I. Testování

↘2023+ nový termín

↘modifikované odzkoušené formy programů 
na klíč: Výtvarné menu v jednom balení, 
Relax v Lázních, Tak trochu jiné lázně apod.

↘interakce informací formou pikniku –
galerijní zahrada. (Snídaně v trávě)

↘ obrazy v leže, promítání na strop, čtení 
z malířových deníků



Galerie aktivně

↘2022 - 2023 původní termín I. Testování

↘2024+ nový termín

↘variabilita programů napříč cílovými skupinami; 

↘nová spolupráce a cílová skupina

↘výtvarné kre_aktivity v každém věku

↘rozvoj odborných znalostí, motoriky a měkkých dovedností

↘socializace a setkávání

↘spojení a využití praxe z odzkoušených programů 



Lázeňský diamant nejen pro fajnšmejkry

↘2023 - 2024 původní termín I. Testování

↘2024+ nový termín

↘Fajnšmejkr je ten, kdo chodí pořád

↘tematické projekty na klíč; praxe

↘zajištění odbornosti a zázemí 

↘workshop v ateliéru

↘neformální profesionální přístup společně 
s umělcem



Naše zkušenosti s projektem 

↘ naplňuje Strategii portfolia vzdělávací i volnočasové nabídky pro období 2020-2024+

↘ má cíl, konkrétní smysl a poslání plnit nezastupitelnou roli v rozvoji celoživotního vzdělávání

↘ má snahu podpořit, aby normativní žáci nevypadli z cyklu celoživotního vzdělávání

↘ nabízí prostor k improvizaci a adaptaci na aktuální dění

↘ je výzvou k udržitelnosti formou úprav  a modifikací programů cyklu Introdukčního projektu Tour de Lázně aneb …

↘ má vypracovaný harmonogram postupného zavádění, který lze upravit podle podmínek zajištění potřebných pro realizaci



Přínosy a vyhodnocení - Lektorské centrum
Oblastní galerie Liberec

↘ restart či reset galerijní edukace ve vztahu k novým médiím a jejich komunitní sdílení

↘ rozvoj galerijní edukace o práce s novými technologiemi

↘ postupné digitalizace a možnosti pro vybavení ateliéru novými technologiemi

↘ vzdělávací přesahy přizpůsobit a zajistit provázanost napříč předměty

↘ sebevzdělávání a osobní profilový růst edukátora



… světlo na konci tunelu...“

Vypracovala: 2021
text; fotografie; grafická úprava; statistické údaje a data:

Petra Škachová MgA.
EDUKÁTOR V KULTUŘE OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC


