Kulturně-kompetenční centrum
12/2017

Domažlický deník

České sklo se zvedá z popela
16.12.2017

Domažlický deník str. 10 Sváteční deník
(ska) Cestovní ruch

V tyto dny startuje v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie pod záštitou ministerstva kultury odborné
pracoviště, jež bude poskytovat informace o sklářských a bižuterních oborech. Má i svou přístupnou
webovou databázi (ww.czechglasscom- petence. com) s anglickou verzí, přibude i německá. Shrnuje
mj. fakta o oborových středních a vysokých školách, stálých muzejních a galerijních expozicích,
zaniklých historických sklárnách a aktuální nabídce exkurzí do sklářských provozů.
Region| Západní Čechy
Publikováno| Domažlický deník; Sváteční deník; 10
Publikováno| Chebský deník; Sváteční deník; 10
Publikováno| Karlovarský deník; Sváteční deník; 10
Publikováno| Klatovský deník; Sváteční deník; 10
Publikováno| Rokycanský deník; Sváteční deník; 10
Publikováno| Sokolovský deník; Sváteční deník; 10
Publikováno| Tachovský deník; Sváteční deník; 10
ID| 46f66205-3332-4d30-8756-964dc5f5b6ef

Jablonecký deník

V muzeu odstartoval pilotní projekt
20.12.2017

Jablonecký deník str. 2 Jablonecko - Z regionu
(lek) Cestovní ruch

Jablonec n. N. – V Muzeu skla a bižuterie zahájilo činnost Kulturně-kompetenční centrum pro české
sklo a bižuterii. Toto servisní pracoviště poskytuje ucelené informace všem zájemcům i
prostřednictvím veřejně přístupné webové databáze informací o českém skle a bižuterii.
Vznik pracoviště i databáze je pilotním projektem Ministerstva kultury. „Pro podporu
kreativních průmyslů je důležitá mezioborová spolupráce. Do budoucna se chceme vydat stejnou
cestou v podpoře dalších oborů, případně kulturních oblasti,“ říká Monika Štěpánová, poradkyně
ministra. Na přípravě databáze pracovali v muzeu více než rok.
„Podařilo se nám do ní soustředit informace o soustavě odborných středních a vysokých škol,
stálých muzejních a galerijních expozicích, zaniklých historických sklárnách, ale i o aktuální nabídce
exkurzí do sklářských provozů a dalších turistických cílech,“ uvedla k databázi ředitelka muzea Milada
Valečková.
Nová webová databáze nabízí i profily sklářských výtvarníků a obsahuje informace o třech
stech sklářských a bižuterních firmách i rozsáhlou databanku fotografií. Hlavní kurátor muzea Petr
Nový uvedl, že databázi budou průběžně doplňovat a aktualizovat i o výstavy.
Region| Severní Čechy

V jabloneckém muzeu odstartoval pilotní projekt
20.12.2017

jablonecky.denik.cz str. 0 Kultura
Cestovní ruch

Lenka Klimentová

Jablonec n. N. – V Muzeu skla a bižuterie zahájilo činnost Kulturně-kompetenční centrum pro české
sklo a bižuterii.
"Toto servisní pracoviště poskytuje ucelené informace všem zájemcům i prostřednictvím veřejně
přístupné webové databáze informací o českém skle a bižuterii.
Vznik pracoviště i databáze je pilotním projektem Ministerstva kultury. „Pro podporu kreativních
průmyslů je důležitá mezioborová spolupráce. Do budoucna se chceme vydat stejnou cestou v
podpoře dalších oborů, případně kulturních oblasti,“ říká Monika Štěpánová, poradkyně ministra. Na
přípravě databáze pracovali v muzeu více než rok.
„Podařilo se nám do ní soustředit informace o soustavě odborných středních a vysokých škol, stálých
muzejních a galerijních expozicích, zaniklých historických sklárnách, ale i o aktuální nabídce exkurzí
do sklářských provozů a dalších turistických cílech,“ uvedla k databázi ředitelka muzea Milada
Valečková.
Nová webová databáze nabízí i profily sklářských výtvarníků a obsahuje informace o třech stech
sklářských a bižuterních firmách i rozsáhlou databanku fotografií. Hlavní kurátor muzea Petr Nový
uvedl, že databázi budou průběžně doplňovat a aktualizovat i o výstavy."

URL| https://jablonecky.denik.cz/kultura_region/v-jabloneckem-muzeu-odstartoval-pilotni-projekt20171220.html

Mladá fronta DNES

Dozví se vše o sklu a bižuterii
28.12.2017

Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Liberecký
— Martin Trdla Cestovní ruch

JABLONEC NAD NISOU Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit české sklářství a výrobu bižuterie.
Ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vytvořilo unikátní webovou databázi,
kde zájemci najdou informace o firmách pohybujících se v tomto odvětví, ale i profily výtvarníků či
přehled aktuálních výstav z celého Česka.
Jablonecké muzeum má být jakýmsi servisním pracovištěm tohoto projektu. Databáze bude
sloužit například výrobcům, obchodníkům, kurátorům, badatelům, ale i umělcům nebo turistům.
„Na přípravě databáze jsme pracovali více než rok. Podařilo se nám do ní soustředit
informace o soustavě odborných středních i vysokých škol, stálých muzejních a galerijních expozicích,
zaniklých historických sklárnách, ale i o aktuální nabídce exkurzí do sklářských provozů a o dalších
turistických cílech,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
Webová databáze ukrytá na stránkách http://www.czechglasscompetence. com, obsahuje
mimo jiné informace o třech stovkách sklářských a bižuterních firem a rozsáhlou databanku fotografií.
Zájemci tady najdou také obsáhlé informace o dějinách a vývoji sklářského a bižuterního průmyslu.
„Průběžně budeme databázi doplňovat a aktualizovat, přidávat odkazy na aktuální výstavy a zajímavé
sklářské akce. Nabízíme také poskytování odborných expertních služeb formou rešerší,
zprostředkování kontaktů a podobně,“ dodal hlavní kurátor muzea Petr Nový.
V plánu je kromě anglické a české také německá verze
Muzeum s ministerstvem plánují, že vznikne i německá verze webových stránek. Prozatím existují jen
varianty dvě: česká a anglická.

Z ministerstva kultury hlásí, že rozhodně nejde o poslední podobnou aplikaci. „Chceme se
vydat stejnou cestou a budeme podporovat další vybrané obory a kulturní oblasti,“ sdělila Monika
Štěpánková, poradkyně ministra kultury pro kreativní průmysly.
Databáze bude sloužit například výrobcům, obchodníkům, kurátorům či badatelům.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
www.mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministerstvo-kultury-startuje-pilotni-projekt-na-podporu-ceskehosklarstvi-4-cs2440.html
www.spcr.cz
http://www.spcr.cz/svaz-v-regionech/11437-propagace-sklarstvi-tentokrat-i-v-ramci-turistickeho-ruchu
http://www.spcr.cz/svaz-v-regionech/10854-nejen-v-libereckem-kraji-hlasi-sklarstvi-konjunkturu
moravskehospodarstvi.cz
http://moravskehospodarstvi.cz/article/prumysl/ministerstvo-kultury-startuje-pilotni-projekt-na-podporuceskeho-sklarstvi/
www.propamatky.info
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/liberecky-kraj/zpravy-z-regionu/ministerstvo-kulturystartuje-pilotni-projekt-na-podporu-ceskeho-sklarstvi/4221/
www.ceskatelevize.cz - od 11:24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/217411018001217/titulky#t=11m24s

