V Liberci 24. září 2013

Tisková zpráva
Místo vědeckého výkladu sází audioprůvodce
na autentické výpovědi pamětníků
Telefon, sluchátka a koloběžka. I tuto nevšední kombinaci nabízí výletníkům nový liberecký
audioprůvodce. Na slavnostní otevření první trasy, nazvané Živá paměť města Liberec-Reichenberg,
se v úterý 24. září k libereckému vlakovému nádraží přišel podívat i spolupatron projektu – náměstek
primátorky Kamil Jan Svoboda.
Za vznikem audioprůvodce stojí občanské sdružení LOS (Liberecká občanská společnost), které jej
připravilo ve spolupráci s desítkami organizací z Liberecka a německého i polského příhraničí. A jak to
celé funguje? Stačí zajít do Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde si lidé budou moci vypůjčit jak mp3
přehrávače s nahrávkami, tak koloběžky k přepravování po stanovené trase. Ty jsou samozřejmě
dobrovolné, takže kdo bude chtít, může na naučný výlet vyrazit pěšky. Pro obzvlášť moderní turisty
bude k dispozici i speciální aplikace pro chytré telefony.
„V audionahrávkách představujeme město prostřednictvím vyprávění místních pamětníků. Nahráváme
jejich vzpomínky na liberecké ulice, náměstí a budovy, zkrátka na jejich život v kulisách města,“
přiblížila jedna z organizátorek projektu Zuzana Koňasová. Tím pádem nejde o klasické vědecké podání
historie, ale o autentické výpovědi pamětníků, které by měly v posluchačích vyvolat emoce a zamyšlení
nad různými érami města Liberce.
Mezi pamětníky bude lidem do sluchátek hovořit například historik Roman Karpaš, liberecká rodačka
z Německa Isa Engelman nebo bývalá ředitelka liberecké knihovny Věra Vohlídalová. Ti a ještě sedm
dalších pro zájemce vylíčili své osobní příběhy s konkrétními libereckými místy, dějinné události,
dobový život i někdejší problémy města.
„Jsem rád, že se tento pozoruhodný projekt podařilo dokončit i přes některé problémy, které jej
provázely. Velký dík samozřejmě patří všem pamětníkům, kteří se nezdráhali podělit o své příběhy a
poznatky. Právě ty jsou tím, co dělá nového audioprůvodce tak zajímavým a výjimečným,“ komentoval
náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda, který po slavnostním otevření nové trasy se sluchátky na
uších vyrazil na koloběžce po trase od nádraží k radnici. Společnost mu dělal i hejtman Martin Půta.
Další připravované trasy Liberec, město múz a hrůz; Plíce Liberce a My Liberec chce Liberecká občanská
společnost otevírat postupně od prosince do června příštího roku. V rámci slavnostního otevření první
trasy audioprůvodce probíhají v Liberci po celý týden desítky kulturních akcí – filmové projekce,
divadelní představení, koncerty či projížďka historickou tramvají. Nouze nebude ani o besedy a
přednášky. „Nejzajímavější dění je připraveno na sobotu. Na Papírovém náměstí bude odpoledne k
vidění program pro celou rodinu – děti potěší loutkové divadlo, malování na obličej, bubliny a další
atrakce, zatímco rodiče budou mít možnost popovídat si s libereckými pamětníky,“ zve Zuzana
Koňasová.
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