Tisková zpráva:

Ekomuzeum Ratenice bude konkurovat těm největším muzeím a galeriím
Musí být každé muzeum kamenné? Nemusí, může být virtuální. Právě na internet se rozhodla
skupina mladých historiků z občanského sdružení Ratenická včela umístit virtuální muzeum obce
Ratenice, které dostalo název Ekomuzeum Ratenice. Slavnostní „otevření“ ekomuzea se
uskuteční tuto neděli 17. 11.2013 v 17 hodin na ratenickém obecním úřadě. Od 17.30 bude
následovat hasičský lampionový průvod po nově vzniklé historické naučné stezce.
Mladí historici v rámci svého projektu „Oživlá historie“, podpořeného programem EU Mládež v akci,
shromáždili stovky historických fotografií z obce, dokumentů a jiných archiválií. „Vše bylo pečlivě
naskenováno a ‚uloženo‛ do jednotlivých ‚místností‛ ekomuzea. Naše muzeum bude patřit k největším
obecním virtuálním muzeím na světě. Již nyní je v něm uloženo více jak 800 kusů archiválií. Srovnávat se
tak můžeme i s internetovými muzei velkých státních muzeí a galerií,“ sdělil Michal Louč, člen týmu
mladých historiků.
Oproti kamenným muzeím budou exponáty ekomuzea tvořit i nahrávky pamětníků. „Devět pamětníků nám
poskytlo rozhovory o životě v Ratenicích, jak si ho pamatovali ze svého mládí před 70 či 80 lety. Část
úryvků z těchto rozhovorů bude umístěna v ekomuzeu, část bude použita pro připravovanou knihu,
kterou vydáme v prosinci,“ dodal Louč. Kromě ekomuzea na internetu totiž nechávají mladí historici dějiny
Ratenic „ožít“ i v knize a na panelech historické naučné stezky.
Právě historická naučná stezka nazvaná „Marobudovi v patách“ umožní zájemcům o historii obce projít se
přímo místy, k nimž internetové ekomuzeum odkazuje. „Stezka má prozatím čtyři panely, které popisují
bohatou prehistorickou minulost obce, ratenické osobnosti, významné stavby a řemesla. Budeme hledat
další granty, aby stezka mohla být rozšířena a uceleněji mapovala celou historii obce,“ řekla Petra
Čáslavová, členka skupiny mladých historiků.
Avšak ani naučná stezka se nevyhýbá nejmodernější technice. „Součástí každého panelu je tzv. QR kód,
který rozšifrují moderní chytré telefony. Ten návštěvníka odkáže na naše internetové muzeum, kde jsou
další zajímavé informace, které se na tabuli už nevešly,“ popsal funkce QR kódu Pavel Rek, předseda
Ratenické včely.
_______________
Výstavba naučné stezky probíhala v září a říjnu 2013 a stavěli ji mladí historici a členové Ratenické včely.
Fotogalerie k dispozici zde:
http://ratenickavcela.rajce.idnes.cz/Vznik_naucne_stezky_Marobudovi_v_patach/
Autor fotografií z výstavby naučné stezky: Pavel Rek
Proč název „ekomuzeum“? Informace naleznete zde: http://ekomuzeum.ratenice.cz/info
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