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JAKÁ JE MOJE PROFESE ...
Jablonecké Muzeum skla a bižuterie by se neobešlo bez muzejního pedagoga. Tento post zastává
Jaroslava Vaňová a o své práci říká:
„Je to kouzelná práce. Muzejní pedagog se snaží zaujmout různé skupiny návštěvníků.
Soustřeďuje se na cílové skupiny, například seniory, školáky, postižené, rodiny s dětmi a další. Pro
tuto skupinu vytváří zajímavý program buď k aktuálním výstavám nebo k expozicím nebo také k
mimořádným událostem, jakou pro nás byl v loňském roce třeba datum příchodu Cyrila a Metoděje.
Na rozdíl od klasického pedagoga je jeho práce spojena s činností muzea, měla by souznít s jeho
aktivitami. Soustředí se proto třeba na to, co se v muzeu vystavuje nebo na výrobní technologie v
oblasti bižuterní výroby. S náměty a nápady musí muzejní pedagog přijít sám, je to vlastně jeho
knowhow. Velmi si našemu zejní programy cení učitelé z mateřských a základních škol. Vědí, že
každý z nich nabízí vždy ještě nadstavbu, například už samotné prostředí muzea nebo různými úkoly,
které na děti tady čekají, jsou tím, co učitel nemůže při klasické výuce ve třídě nabídnout. Mezi zdařilé
akce v loňském roce patřila například výstava právě k Cyrilu a Metodějovi, ke které nadstavbou byla
akce s názvem Velkomoravský gombík. Návštěvníci vyráběli z polotovarů náušnice a přívěsky a
zdobili je barevnými skleněnými šatonky. Program byl veřejný, určený rodinám s dětmi. Meziučitele se
ale tato informace dostala a někteří si program vyžádali také pro své žáky. Vždycky platí, že chci
zjistit, co děti o určitém tématu také vědí. A to je další přínos našich muzejních aktivit. Za zmínku stojí
také vydařená výstava betlémů. Spolupracovali jsme při ní se základní školou Liberecká. Ta se
pokoušela o český rekord v počtu vyrobených betlémů. Vybrali jsme z nich ty nejlepší a vystavili je v
muzeu. Na letošní rok bude novinkou tříhodinový program pro školy, který bude určitě zajímavý.“
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