Regionální Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích


Od roku 2013 vystupuje Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích v pozici regionálního partnera expedičních aktivit organizovaných Talnetem v oblasti Radnicka. Muzeum poskytuje zázemí, zpřístupňuje badatelům sbírky a další studijní materiály, zprostředkovává kontakty, zajišťuje PR probíhajícím aktivitám. Nad rámec výročních expedic rozvíjí muzeum spolupráci s členy historické sekce, kteří své dovednosti mají možnost realizovat v muzejní praxi formou práce se sbírkami či přípravou muzejních expozic. Příkladem této spolupráce je aktuálně probíhající spoluprácen na inventarizaci numismatické sbírky muzea, která vyústí v uspořádání numismatické výstavy v radnickém muzeu ve druhé polovině letošního roku. 


T-expedice

V roce 2015 se již potřetí vydají mladí badatelé z programu Talnet, probíhajícího na NIDV, zkoumat vybrané problémy do oblasti Radnicka (okres Rokycany). Přinesou si s sebou záměry na studium místních lokalit a dalších zajímavých jevů, které si připravovali po celý školní rok. 

"Pro mne to byl úžasný zážitek, s žádnou takovouto podobnou akcí jsem se doposud nesetkala. Myslím, že je to úžasné, když si studenti mohou vyzkoušet opravdu reálný výzkum," říká o T-expedici Anna, jedna z loňských účastnic.

T-expedice je v našich podmínkách unikátní aktivitou, kdy účastníci vedou reálné bádání, na minulé T-expedici si dokonce sami pod vedením instruktorů a za pomoci expertů badatelské záměry sami připravili. Věnovali se například botanickému průzkumu přírodní rezervace Jezírka, entomologickému zkoumání lokality Čihátko, historicko-genealogickému bádání o radnickém rodákovi Petru Fingalovi, pozorování Sluneční aktivity, hledáním dosud neznámých planetek a dalším záměrům. Další z badatelských týmů se věnoval dokumentaci průběhu a výsledků T-expedice a vytvářel modely astronomických jevů.

Většina badatelů na expedici oceňuje fakt, že si badatelé na vědu nehrají, ale reálně se jí věnují. Jak říká další z účastnic, Míša: „V našem věku nemáme moc možností se aktivně zapojit do reálné vědy. Nejlepší na tom bylo, že všechny sekce objevovaly zatím neprozkoumané oblasti svých oborů.“

T-expedice si klade za cíl nejen přispět k poznání určité oblasti z hledisek různých oborů, ale také rozvíjet řadu znalostí a dovedností u mladých nadaných přírodovědců případně techniků. Podle Pavla Rušara, pod jehož vedením se garanti připravují, je forma prezenční badatelské aktivity jedním z nejvhodnějších nástrojů jak rozvíjet nadání dětí v co nejširším smyslu slova. „Je mým přesvědčením, že v rámci zakládání a rozvoje programů pro talentované je zavádění takové instituce "nejmodernějším" v technologii dostupných nástrojů,“ říká Pavel Rušar.
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