Liberec 1. července 2014

Tisková zpráva
Výstavu o zapomenutých dějinách Liberce
navštívilo za jediný den 1012 lidí
Po slavnostním otevření nové výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce, které proběhlo u
příležitosti Libereckého jarmarku v polovině června, zahájila ostrý provoz této jedinečné stálé
expozice v úterý 1. července primátorka Martina Rosenbergová. Výstava je veřejnosti otevřena v
suterénu budovy historické radnice pravidelně od pondělí do pátku od 10.00 do 17.00 hodin a v
sobotu od 10.00 do 14.00 hodin.
„Podobná připomínka historie Liberce v našem městě chyběla. A to byla velká škoda, protože Liberec
se má čím chlubit. Expozice přibližuje dávnou minulost. Těžko bychom pro ni hledali vhodnější místo,
než je naše radnice. Děkuji všem, kteří se o tuto zajímavou výstavu zasloužili, za to, že osvěžují paměť
Liberečanů, aby dějiny nebyly zapomenutými – jak je expozice nazvaná. Některé historické události si
musíme připomínat, aby se neopakovaly,“ řekla primátorka.
Poutavou expozici, která přibližuje historii města a umožňuje nahlédnout do výsledků nejnovějších
archeologických výzkumů, připravilo statutární město Liberec společně s obecně prospěšnou
společností Archa 13. Záměrem autorů myšlenky je seznámit občany města i turisty s některými
historickými událostmi v dějinách Liberce a vzbudit zejména u Liberečanů pocit, že žijí ve městě,
které může být na svoji historii hrdé.
Poprvé mohli návštěvníci výstavu obdivovat už v sobotu 14. června, kdy byla slavnostně otevřena u
příležitosti konání Libereckého jarmarku. Za tento jediný den si do prostor bývalé Galerie U Rytíře
našlo cestu 1012 lidí. Provoz výstavních prostor zajišťuje Komunitní středisko Kontakt. „Zaměstnali
jsme čtrnáct seniorů, kteří působí jako odborní průvodci a postupně se střídají,“ uvedl ředitel
organizace Michael Dufek. „Po prázdninách se chceme zaměřit hlavně na školy,“ doplnil.
Expozice mapuje archeologické výzkumy z Nerudova náměstí a Kostelní ulice v centru města. Právě
Nerudovo náměstí, které město Liberec v roce 2012 kompletně revitalizovalo, vydalo archeologům
mimořádně významné objevy. V místech původního vojenského polního lazaretu badatelé nalezli
jeden z nejlépe zachovalých hromadných kostrových hrobů z období Sedmileté války a bitvy u
Liberce, která proběhla v dubnu roku 1757. V okolí kostela Sv. Antonína Velikého zase archeologové
objevili část jednoho z nejstarších středověkých hrobů, ale i spodní stavbu kaple Božího hrobu
postavené v roce 1772.
Kromě vzácných archeologických nálezů výstava představuje neznámé liberecké podzemí, srovnávací
fotografie vybraných míst Liberce (před sto lety a nyní) nebo příběhy slavných Liberečanů. Nechybí
ani zmínka o zajateckém táboře v Ostašově či o zapomenuté Haléřově tvrzi. Své místo zde má i
připomenutí libereckých událostí ze srpna roku 1968.

Expozice Zapomenuté dějiny města Liberce se stala historickým infocentrem a současně
rozcestníkem pro nově budovanou síť naučných stezek (Památná místa bitvy u Liberce, Nejstarší
Liberec, hornická stezka u Liberce, apod.). Prohlídka expozice je současně začleněna do
prohlídkových okruhů radnice.
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