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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je sice z důvodu vládních opatření uzavřeno, přesto je
možné navštívit stálé expozice a vyzkoušet různé návody na tvoření i z pohodlí domova.
Na stránce http://www.virtualnikiosek.cz/msb-jablonec si lze pročíst či poslechnout příběh skla a bižuterie
na Jablonecku. A pokud máte chuť tvořit, ať už sami či s dětmi, určitě nepřehlédněte novou sérii
rukodělných video návodů na různá témata. Na stránce https://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem
budou ale k dispozici i omalovánky a hravé pracovní listy ke každému tématu.
Muzeum spouští online aktivity pro návštěvníky
„ Zejména v této obtížné době je důležité hlídat si nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Pokusit se vytěžit z
toho času, kdy musíme zůstat doma, co nejvíce, a využít ho například k seberozvoji, navíc s možností
získání odměny ,“ přibližuje vznik aktivit muzejní edukátorka Milena Zachařová.
První video bylo zveřejněno již v pátek 30. října na téma „Podzimní čas dušičkový“ a bude se věnovat
výrobě podzimních a dušičkových svícnů. Aktivity budou vycházet na webových i facebookových stránkách
muzea dvakrát v měsíci.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Muzejní edukátor: Milena Zachařová
email: milena.zacharova@msbjablonec.cz
https://prazsky-zpravodaj.cz/kultura/muzeum-skla-a-bizuterie-spousti-online-aktivity-pro-navstevniky/
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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je sice z důvodu vládních opatření uzavřeno, přesto je
možné navštívit stálé expozice a vyzkoušet různé návody na tvoření i z pohodlí domova.
Na stránce http://www.virtualnikiosek.cz/msb-jablonec si lze pročíst či poslechnout příběh skla a bižuterie
na Jablonecku. A pokud máte chuť tvořit, ať už sami či s dětmi, určitě nepřehlédněte novou sérii
rukodělných video návodů na různá témata. Na stránce https://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem
budou ale k dispozici i omalovánky a hravé pracovní listy ke každému tématu.
„Zejména v této obtížné době je důležité hlídat si nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Pokusit se vytěžit z
toho času, kdy musíme zůstat doma, co nejvíce, a využít ho například k seberozvoji, navíc s možností
získání odměny,"přibližuje vznik aktivit muzejní edukátorka Milena Zachařová.
První video bude zveřejněno již v pátek 30. října na téma „Podzimní čas dušičkový"a bude se věnovat
výrobě podzimních a dušičkových svícnů. Aktivity budou vycházet na webových i facebookových stránkách
muzea dvakrát v měsíci.
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/jablonecke-muzeum-spousti-online-aktivity-pronavstevniky/?aktualitaId=67168
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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je sice z důvodu vládních opatření uzavřeno, přesto je
možné navštívit stálé expozice a vyzkoušet různé návody na tvoření i z pohodlí domova.
Na stránce http://www.virtualnikiosek.cz/msb-jablonec si lze pročíst či poslechnout příběh skla a bižuterie
na Jablonecku. A pokud máte chuť tvořit, ať už sami či s dětmi, určitě nepřehlédněte novou sérii

rukodělných videonávodů na různá témata. Na stránce https://www.msb-jablonec.cz/muzeum-detem budou
ale k dispozici i omalovánky a hravé pracovní listy ke každému tématu.
„Zejména v této obtížné době je důležité hlídat si nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Pokusit se vytěžit z
toho času, kdy musíme zůstat doma, co nejvíce, a využít ho například k seberozvoji, navíc s možností
získání odměny,“ přibližuje vznik aktivit muzejní edukátorka Milena Zachařová.
První video bylo zveřejněno již v pátek 30. října na téma „Podzimní čas dušičkový“ a věnuje se výrobě
podzimních a dušičkových svícnů. Aktivity budou vycházet na webových i facebookových stránkách muzea
dvakrát v měsíci.
Foto: M. Zachařová.
https://www.ttg.cz/muzeum-skla-a-bizuterie-spousti-online-aktivity-pro-navstevniky/
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JABLONEC NAD NISOU I přesto, že je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zavřené, zve
zájemce na prohlídky. Neporušuje tím však vládní nařízení, do jeho sídla totiž mohou lidé nahlédnout, aniž
by museli otevřít jeho dveře. Muzeum láká na online návštěvy na svém webu.
Na internetu nabízí takzvaný virtuální kiosek. Když do něj lidé vlezou, mohou si prohlédnout celou budovu
s expozicemi prostřednictvím fotografií, popisků či informačních textů. Zvolit se dá i možnost poslechu
mluveného slova, které nahradí průvodce.
Lidé si například zvolí sekci nazvanou Zrození bižuterie a rozkliknou příslušný odkaz. V něm se podívají na
obrázek vystavených předmětů a přečtou si nebo poslechnou následující text: „Základními polotovary pro
výrobu skleněné bižuterie jsou tyče, tyčinky a trubice různých průměrů, které se zhotovují tažením z
vysoceolovnatého, olovnatého, nízkolovnatého nebo bezolovnatého skla. Mačkárenské tyče, hlavní
polotovar jabloneckého průmyslu, se užívají k výrobě plných perlí, knoflíků a bižuterních kamenů. Z tyčinek
se zhotovují ručně perle a další skleněné zboží vinuté nad kahanem (lampou). Vyrábí se z nich i speciální
bižuterní kameny a slouží též k další dekoraci bižuterie. Z trubic se foukají duté perle a sekají perličky.“
Projít se online návštěvníci mohou třeba i vestibulem muzea, dozvědět se něco o autorském šperku nebo
si „prolistovat“ expozici skla.
Kromě virtuálních prohlídek nabízí muzeum lidem v „čase korony“ vyzkoušet si také různé návody na
tvoření z pohodlí domova. „Pokud máte chuť tvořit, ať už sami či s dětmi, určitě nepřehlédněte novou sérii
rukodělných video návodů na různá témata. Na webových stránkách muzea budou ale k dispozici
omalovánky a hravé pracovní listy ke každému tématu,“ prozrazuje muzejní edukátorka Milena Zachařová.
„Zejména v této obtížné době je důležité hlídat si nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Pokusit se vytěžit z
toho času, kdy musíme zůstat doma, co nejvíce a využít ho například k seberozvoji, navíc s možností
získání odměny.“ O víkendu muzeum zveřejnilo první ze série videí, ve kterých ukazuje návody na
nejrůznější rukodělné výrobky. Věnovalo se výrobě podzimních a dušičkových svícnů.
Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj
Foto autor: Foto: Jan Pešek, MAFRA
Foto popis: Prohlídky Jablonecké muzeum (na snímku jeho atypická přístavba) zve lidi v době
koronavirové krize na virtuální návštěvy.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou můžete „navštívit“ i teď. Je on-line
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Jablonecké Muzeum skla a bižuterie nabízí nejenom stálé expozice, ale také krátkodobé výstavy. Ani jedno
teď není možné kvůli vládním opatřením navštívit, proto se vedení muzea rozhodlo nabídnout aktivity přes
internet.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je pro návštěvníky otevřené i v době nouzového stavu, ale
jen přes internet. Na stránce webové stránce se mohou lidé podívat na informace o historii skla a bižuterie
v regionu, které se jinak dočtou na panelech ve stálé muzejní expozici. Kromě toho připravují kurátoři

speciální on-line program pro děti i dospělé. Videa s návody na tvoření z pohodlí domova najdou zájemci
na webu muzea a také na jeho Facebooku. Videa budou postupně přibývat.
https://liberec.rozhlas.cz/muzeum-skla-a-bizuterie-v-jablonci-nad-nisou-muzete-navstivit-i-ted-je-line8356475
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