Slavnostní ocenění emeritní ředitelky Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, p. o. PhDr. Ireny Bukačové – Čestné občanství města Kralovice, medaile
ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis
V rámci společenského večera v pátek dne 13. května, který se uskutečnil ve společenských
prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, proběhl slavnostní akt ocenění
PhDr. Ireny Bukačové za dlouholetou, neúnavnou a houževnatou práci, která vedla k záchraně
historického barokního areálu a etablování muzea jako významné muzejní, galerijní a sbírkotvorné
instituce, která výrazně překračuje hranice regionu.
Město Kralovice ocenilo paní doktorku I. Bukačovou udělením čestného občanství „jako projev
úcty a uznání za dlouhodobou úspěšnou realizaci obnovy barokního areálu Mariánská Týnice a
popularizaci města Kralovice zejména rozsáhlou publikační činností.“ Starosta města Ing. Karel
Popel ve své řeči vyzdvihl význam Mariánské Týnice jako kulturního a duchovní centra, které
k městu neodmyslitelně patří a v období působení paní doktorky se přeměnilo ve výjimečný areál,
jehož obnova nemá v rámci západních Čech obdoby.
Ing. Libor Picka, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, ve svém proslovu věnoval pozornost publikační činnosti paní doktorky, věnované
architektuře severního Plzeňska především ve spojitosti s osobností barokního architekta Jana
Blažeje Santiniho-Aichela, který byl autorem projektu celého poutního areálu s kostelem
Zvěstování Panně Marii a proboštstvím. Mariánská Týnice byla v roce 2018 prohlášena národní
kulturní památkou. V roce 2021 byla dokončena dostavba východního ambitu, který tak uzavřel
po téměř třech stoletích celý areál dle původního návrhu architekta Santiniho.
Ministr kultury Mgr. Martin Baxa vyzdvihl významný podíl I. Bukačové na české kultuře nejen z
pozice ředitelky paměťové instituce a historického objektu, ale také jako významné historičky,
publicistky a překladatelky. Ocenil její vysokou odbornost, kreativitu a přirozenou autoritu, díky
níž vznikly objevné tituly, nejen v kontextu regionu severního Plzeňska. Vrcholem večera pak
bylo předání ocenění Artis Bohemiae Amicis, jímž od roku 2000 ministři kultury oceňují
významné osoby, které přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku
i v zahraničí. Podoba ocenění – skleněný artefakt v podobě erbu – tak potvrdil přínos paní
doktorky Bukačové české kultuře. Držitelem tohoto rezortního uznání se v loňském roce stali
například emeritní ředitel Západočeského muzea PhDr. František Frýda či režisér prof. Karel
Vachek.
PhDr. Irena Bukačová se narodila 16. července 1949 v Praze. Vystudovala filosofii, historii a
dějiny umění na FF UK v Praze, doktorát získala z dějin italské filosofie. Je autorkou více než
dvaceti publikací s tematikou barokní historiografie, památkové péče, česko-německých vztahů,
historie česko-italských kulturních vztahů a muzeologie. Její práce přesahuje regionální témata a
nese tak význam národní i mezinárodní. Ředitelkou Muzea a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici byla od roku 1990.
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