1. Osnovni podatki predlaganega kandidata:
Medobčinski muzej Kamnik, javni zavod s področja varovanja premične kulturne dediščine
– muzej, Muzejska pot 3, 1241 Kamnik
Za delovanje Maistrove rojstne hiše s stalno razstavo z naslovom Rudolf Maister domoljub, general, kulturnik, pesnik in bibliofil
2. Utemeljitev predloga
MMK je pri obnovi dela rojstne hiše Rudolfa Maistra sodeloval od vsega začetka, obenem pa
je v letu 2012 začel snovati vsebinsko zamisel za stalno razstavo v njej, z naslovom Rudolf
Maister – domoljub, general, kulturnik, pesnik in bibliofil. Pri pripravi in oblikovanju te stalne
razstave je MMK sodeloval s številnimi drugimi kulturnimi ustanovami: muzeji, knjižnicami,
arhivi, društvi ter zasebniki, ki hranijo gradivo o generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Ena od
pomembnih oznak te stalne razstave je tudi ta, da je tako na enem mestu zbrano kar največ
različnega, danes še ohranjenega gradiva o Rudolfu Maistru, ki celostno izrisuje lik velikega
Kamničana in Slovenca. Vsebinska postavitev stalne razstave v Rojstni hiši Rudolfa Maistra
in ureditev še dveh manjših prostorov (z muzejsko trgovino in sobo, namenjeno najmlajšim),
kar je v celoti financirala Občina Kamnik, se je začela na začetku leta 2013. Slavnostno
odprta pa je bila na Maistrov dan, 23. novembra 2013. Stalna razstava o življenju in delu
moža iz galerije slovenskih odličnikov se pred obiskovalci razvija kot zgodba, ki na sodoben
muzealski način pritegne pozornost različnih starostnih skupin, tudi najmlajših, da se zavedo,
kakšen delež svoje zgodovine mu dolgujemo Slovenci, in zaslutijo njegovo neizmerno
ljubezen do slovenske zemlje; hkrati pa postavitev nekaj zanimivih predmetov, izbranih z
estetsko skrbnostjo, ponuja vpogled v meščanski interier druge polovice 19. stoletja.
Seveda pa samo postavitev stalne razstave v delu rojstne hiše Rudolfa Maistra, spominska
soba, ni dovolj, da bi ta miniaturni muzej vsak dan znova odigral svojo pomembno vlogo, to
je, pokazal na slavnega rojaka ter s tem dodal nekaj več živahnosti staremu mestnemu
predelu Šutni. Program dela v Maistrovi rojstni hiši se dopolnjuje z občasnimi razstavami, v
letu 2014 je to razstava ob 100-letnici prve svetovne vojne, Obrazi vojnega vsakdana. Z
oblikovanjem in izvajanjem programov (za najmlajše v vrtcih, šolske skupine in odrasle), kot
so denimo: bralni kotiček, Maistrov vrtiljak, učne ure, ustvarjalne delavnice, kulturni dnevi za
učence in dijake, strokovna vodstva, sobotna javna vodstva, predavanja ter enkrat na mesec
t. i. Maistrovi večeri, na katerih predavajo različni strokovnjaki, ali pa so oblikovani kot lit.glasbene prireditve, pa se je začel s stalno razstavo zaznamovan spomin na generala in
pesnika v Rojstni hiši Rudolfa Maistra širiti ne samo po kamniškem, ampak tudi po vsej
slovenski deželi ter med zamejce. To dokazujejo obiski predšolskih otrok, osnovnošolcev in
dijakov, različno organiziranih skupin odraslih ter posameznikov od blizu in daleč. Temu pa,
da je general lahko tudi pesnik in strasten ljubitelj knjig, se najbolj čudijo tujci, ki jih je letos
poleti kar nekaj prišlo v Maistrovo hišo.
Z obnovo in revitalizacijo rojstne hiše Rudolfa Maistra je bila izpolnjena dolgoletna želja
domoljubnih Kamničanov in vseh Slovencev, da se s postavitvijo stalne razstave ter
spremljajočimi dejavnostmi v njej dostojno spominjamo življenja in dela generala in pesnika.

