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Jičín, 18.1.2017 

 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – TISKOVÁ ZPRÁVA – 2/2017  

 

 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně s podporou Ministerstva kultury ČR vydalo novou 

publikaci Poklady sbírky. 

 

Na 132 stranách nové publikace autorek Lenky Patkové a Andrey Sloupové si mohou čtenáři, 

jak samotný název napovídá, prohlédnout poklady ze sbírky výtvarného umění Regionálního 

muzea a galerie v Jičíně. Je tomu tak úplně poprvé za dobu trvání této instituce, co vychází 

takovýto ucelený soubor výtvarných děl, která jsou běžnému návštěvníkovi skryta 

v depozitáři. Na barevných fotografiích mohou čtenáři obdivovat obrazy a plastiky 

nejvýznačnějších místních autorů, jejichž tvorba nezřídka přesahuje hranici regionu. 

Textovou část doplňují medailonky umělců a statě zahrnující historii jičínské galerie. 

 

Cílem katalogu ze sbírek výtvarného umění jičínského muzea je představit zájemcům 

reprezentativní díla galerijní sbírky, seznámit je s její historií, ale také s historií galerijní 

činnosti.  

„Regionální muzeum a galerie v Jičíně v současné době spravuje dvě sbírky vedené 

v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Tou první je sbírka 

samotného jičínského muzea, druhou je pak sbírka bývalého muzea v nedaleké Sobotce. 

Součástí první sbírky je i tematická podsbírka galerie, která zahrnuje soubor výtvarného 

umění z jičínské galerie, která byla v minulosti samostatnou institucí a posléze byla opět 

přičleněna k muzeu,“ uvádí ředitel muzea Michal Babík. 

 

Publikace vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR, které poskytlo dotaci z programu 

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a 

galerií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muzeumhry@muzeumhry.cz
http://www.muzeumhry.cz/


Regionální muzeum a galerie Jičín – muzeum hry  Valdštejnovo nám. 1  506 01 Jičín  
 tel.: +420 493 532 204  e-mail: muzeumhry@muzeumhry.cz  www.muzeumhry.cz 

 

Kontakt pro další informace: 
Mgr. Lucie Stránská, edukátor a PR, RMaG v Jičíně, tel. +420 493 532 204 
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