Tisková zpráva – Oblastní galerie mění systém vstupného
S platností od 1. listopadu letošního roku přistupuje Oblastní
galerie v Liberci ke změně systému vstupného. Na jedné straně se
zavádí řada nových výhod, na druhé dochází k nepopulárnímu
kroku – zvýšení vstupného. Dospělý tak od listopadu zaplatí za
návštěvu galerie rovných padesát korun, zlevněná vstupenka
bude za dvacet. Vyšší vstupné má alespoň částečně pokrýt
vzrůstající náklady energií a materiálů.
Oblastní galerie v Liberci delší dobu řešila systém vstupného. Ten byl
relativně složitý, nabízel nesystémové úlevy, nejasně definoval slevy.
Současně s tím musela galerie řešit palčivou otázku zvyšování vstupních
nákladů, především energií, ale také materiálu pro dětské výtvarné dílny a
dalších položek. Současně nebylo možné opomenout sociální rozměr
vstupného – galerie poskytuje službu hrazenou z veřejného rozpočtu a je
tedy nutné, aby tato služba byla přístupná skutečně všem a
nediskriminovala některé skupiny z důvodu příliš vysokého vstupného.
Nakonec galerie navrhla takové úpravy, které umožní rozšířit nabídku
veřejnosti a současně částečně eliminují ztrátu způsobenou vyššími
náklady.
„Musím zdůraznit, že jsme mysleli hlavně na návštěvníka a jeho možnosti,
proto jsme nově zavedli volný vstup na jeden den v měsíci,“ přiblížil nám
hlavní změnu Mgr. Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci, a
pokračoval: “Zachováme samozřejmě úlevy pro důchodce, studenty,
profesní odborníky, zdarma bude chodit rovněž pedagogický doprovod.“
Vstupné se v galerii nebude platit po vzoru velkých zahraničních institucí a
tak každou první středu v měsíci návštěvníci nebudou platit vstupné.
Tento krok zajistí, že galerie bude přístupná skutečně všem. Současně si
vedení od zavedení tohoto kroku slibuje zvýšení návštěvnosti a s tím nové
reakce, podněty a požadavky od veřejnosti. Nabídka volného vstupu se
dále rozšiřuje i na děti do deseti let, což je výrazně pozitivní změna oproti
současnému stavu.
Důležitou skupinu návštěvníků galerie představují rodiče s dětmi. Tato
skupina nebyla ve stávajícím systému vstupného nijak zohledněna, ba
naopak. Protože si vedení galerie uvědomuje význam této skupiny pro
galerii připravilo pro ně nový produkt – rodinné vstupné. Za rovnou
stokorunu mohou do galerie přijít až dva dospělí a tři děti.
Poslední novinkou, která se vztahuje k provozu galerie, je změna otevírací
doby. Každý čtvrtek bude mít galerie otevřeno až do 19:00 hodin. „I když
to může znít paradoxně, i otevírací doba je svým způsobem diskriminační,“
vysvětluje Randáček důvod změny. Galerie chtěla vyjít vstříc všem, kteří
mají delší pracovní dobu a současně nemohou navštívit galerii v jiné dny
nebo o víkendu.
O dalších změnách, která galerie chystá, budeme návštěvníky informovat
prostřednictvím našich webových stránek.
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