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SPRÁVA SBÍREK
Sklářské muzeum Nový Bor (dále jen SM NB) na základě výpůjční smlouvy ze dne 13. 8.
2012 mezi Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jen MSB) na jedné straně a
Městem Nový Bor na straně druhé odborným způsobem spravuje a vystavuje sbírku
zapsanou v CES pod evidenčním číslem SNB/002-04-23/091002. Současně také spravuje
sbírku vlastní dosud v CES nezapsanou, která je dosud dělena do 5 podsbírek – NBS
(obsahující sklo), NBP (sbírka pomocná), NBA (obsahující pomocnou dokumentaci ke
sbírce), NBU (sbírka uměleckohistorická) a NBT (sbírka technologická). Sbírky jsou umístěny
v depozitářích budovy č. p. 105 a v budově č. p. 106.
Dne 26. 10. 2015 proběhla periodická roční revize prováděná MSB a SM NB, při níž
proběhla kontrola 10% (684 ks) části sbírky zapsané v CES. Dále proběhla dne 9. 11. 2015
revize sbírky v CES nezapsané prováděná Městem Nový Bor zaměstnanci Monikou
Kyselovou, Markétou Růžičkovou a Magdalenou Váchalovou.
SM NB se podařilo v roce 2015 získat do sbírky sbírkové předměty čítající 47 přírůstkových
čísel. Z toho bylo 6 předmětů převedeno do sbírky z městského divadla, 20 přírůstkových
čísel tvoří dary a 22 přírůstkových čísel tvoří nákupy v celkové hodnotě 66.400 Kč. Poradní
sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel k jednání ve dvou termínech 9. 7. a 27. 11. 2015.
Jeho členy byli Eva Ranšová, Ing. Martin Cabejšek, Mgr. Milan Hlaveš Ph.D. a Mgr.
Stanislav Valdman.
K datu 31. 12. 2015 byly vyřazené ve spolupráci s MSB ze sbírky sbírkové předměty
zapsané v CES s inv. č. NB 3512, NB 4381, NB 4385 a NB 4387 pro svou neupotřebitelnost.
V roce 2015 byly realizovány 4 výpůjčky sbírkových předmětů společnosti Major Design
Crystal, Husitskému muzeu v Táboře, Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Pavilonu
PASK v Klatovech k výstavním účelům.
V průběhu roku probíhalo stěhování sbírek z prostor starého depozitáře v budově č. p. 105
do depozitářů v nové přístavbě muzea a další inventarizace doplňující již existující
dokumenty o aktuální informace (doplnění chybějící fotodokumentace, revize inventárních
karet a zápisů v muzejním systému BACH). Toto stěhování, které zaměstnává většinu
zaměstnanců SM NB, bude vzhledem ke své náročnosti pokračovat i v následujících letech.
Pro katalog „Jan Hus 1415/2015“ ke stejnojmenné výstavě, kde byl vystavena porcelánová
váza s inv. č. NBP381 ze sbírky SM NB bylo kurátorkou muzea zpracováno katalogové
heslo.
SM NB v roce 2015 vyřídilo 53 badatelských dotazů a návštěv.
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VÝSTAVNÍ ČINNOST
16. 11. 2014 – 1. 3. 2015 MARTIN JANECKÝ (výstavní sál v přístavbě)
První autorská výstava mezinárodně známého sklářského umělce Martina Janeckého.
19. 3. 2015 – 31. 5. 2015 10 LET BYSTRO DESIGN (výstavní sál v přístavbě)
Autorská výstava designérského dua působícího na Novoborsku a Kamenickošenovsku
Dagmar Pánkové a Leoše Smejkala.
27. 6. 2015 – 20. 9. 2015 SKLO NAD LABEM (výstavní sál v přístavbě)
Výstava posluchačů a pedagogů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
4. 10. 2015 – 28. 2. 2016 XII. INTERNATIONAL GLASS SYMPOSIUM 2015 (přízemí a
suterén hlavní muzejní budovy + výstavní sál v přístavbě)
Výstava výsledků 12. ročníku mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 za účasti
téměř 80 výtvarníků.
Říjen 2015 – Výstava k IGS 2012 (foyer Městského divadla Nový Bor)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Po stopách sklářského řemesla – kniha s českými i německými texty vydaná v rámci projektu
EU „Cesty tradičních řemesel“ ve spolupráci sklářského muzea a Turistického informačního
centra v Novém Boru v nákladu 500 ks, na knize pracovala Magdalena Váchalová a Eliška
Vavříčková.
Novoborský měsíčník – v rámci měsíčníku pravidelné uveřejňování seriálu „Ukryto v depozitáři“ kurátorkou muzea, dále uveřejňování četných článků týkajících se akcí pořádaných
muzeem od propagační referentky muzea.
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VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A AKCE PRO VEŘEJNOST
SM NB nabízí pracovní listy ke stálé expozici i k aktuálním výstavám určené pro různé
věkové skupiny dětí. Na konkrétní objednávku pracovníci provozu muzea poskytují
vzdělávací programy propojené také s rukodělnou činností určené pro děti i mládež. Zároveň
muzeum poskytuje často využívané a oblíbené prohlídky s průvodcem.
Muzejní noc „Skřítek Archibald poznává Orient“
23. 5. 2015 – v pořadí již sedmá muzejní noc byla v duchu orientálních zemí, proběhl dětský
program s Archibaldem a dětské zábavné představení „Příhody kluka Bombarďáka“,
vystoupila břišní tanečnice Aděma, kapela VEES a DJ Yary a JACOB s ohňovou show, při
akci nám pomáhalo mnoho dobrovolníků z řad přátel
Návštěvnost: 458 osob
Dny evropského dědictví
12. – 13. 9. 2015 – v rámci této významné kulturně poznávací společenské akce bylo
sklářské muzeum otevřené pro návštěvníky zdarma
Návštěvnost: 88 osob
Křest komiksu Jana Vobra „Střípky ze sklářské historie“
24. 9. 2015 - Křest komiksové brožury místního kreslíře a karikaturisty
Návštěvnost: 90 osob
XII. International glass sympozium 2015 (IGS)
1. – 4. 10. 2015 – SM NB se stalo v roce 2015 spolupořadatelem symposia a ve velké míře
podílelo na jeho administrativním zajištění a na mnoha doprovodných akcích. V budově
muzea byl umístěn Check Point, 2. 10. se zde konala tisková konference a dne 4. 10. 2015
vernisáž výsledků symposia, zároveň bylo muzeum otevřené pro návštěvníky z řad
veřejnosti. Většina zaměstnanců byla přípravami organizačně tak náročné akce mimo svou
obvyklou práci plně zaměstnána především v průběhu jarních a letních měsíců.
Návštěvnost: 1593 osob
Vánoce v muzeu „Tajemný ostrov Murano objeven“
7. – 13. 12. 2015 – v rámci již tradičního a vyhledávaného vánočního programu dorazily od
pondělí do pátku mnohé třídy a skupiny dětí z řad místních škol a školek, víkend byl potom
poupraven a věnován návštěvám rodičů s dětmi. Dětem plnícím zábavné i naučné disciplíny,
v nichž se prolínala sklářská tradice s vánoční atmosférou, se věnovali plně všichni
zaměstnanci
Návštěvnost v týdnu (7. – 11. 12. 2015): 568 osob
Návštěvnost o víkendu (12. – 13. 12. 2015): 232 osob
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PROVOZ MUZEA
Provoz muzea probíhal v roce 2015 bez obtíží za stálé otevírací doby ÚT – NE od 9:00 do
17:00. Pokud to bylo možné, muzeum se snažilo vyjít vstříc i návštěvníkům objednaným
mimo návštěvní hodiny nebo ve svátek Nový rok, v který je společně s vánočními svátky
obvykle muzeum zavřené. Návštěvnost muzea byla v tomto roce 13 516 osob.
Vstupné činilo:
Dospělý: 40,- Kč
Senior/student: 20,- Kč
Rodinné vstupné: 100,- Kč
Zdarma : děti 0-6 let/ držitelé průkazů ZTP/členové AMG (asociace muzeí a galerií) / žáci a
studenti Novoborských základních a středních škol, studenti odborných sklářských škol

ZAMĚSTNANCI
V průběhu roku 2015 bylo v muzeu v pracovním poměru trvale zaměstnáno 6 zaměstnanců:
Mgr. Petra Ajšmanová – ředitelka muzea
Mgr. Tereza Bednářová – odborná pracovnice
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Magdalena Váchalová – odborná pracovnice
Bc. Kateřina Ditterová – propagační referentka a průvodkyně
Bc. Jana Vlachová DiS. – průvodkyně a archivářka
Jana Stromecká – uklízečka (společně s TIC Nový Bor)
Další 2 zaměstnanci byli zaměstnáni brigádně na dohodu o provedení práce:
Mgr. Eliška Vavříčková – odborná pracovnice muzea té doby na mateřské dovolené,
výpomoc s knihou „Po stopách sklářského řemesla“, propagačními tiskovinami a programy
pro veřejnost
Gabriela Švecová – výpomoc v provozu a při programech pro veřejnost
V roce 2015 muzeum umožnilo vykonat dvě studentské praxe studentek středních škol:
Tereza Drbohlavová, Kristýna Kalvodová

HOSPODAŘENÍ
Sklářské muzeum jako organizační složka města Nový Bor dostalo na svůj provoz od
zřizovatele 2 679 926 Kč. Mimo tuto částku se podařilo Městu Nový Bor společně se
sklářským muzeem získat částku 2 209 627 Kč, která byla využita na vybavení depozitáře
mobiliářem (viz. níže). Na této částce se podílelo z 10% Město nový Bor, 5% pocházelo ze
státního rozpočtu a zbylých 85% částky, bylo dofinancováno prostředky z Evropské unie.
Sklářské muzeum díky své vysoké návštěvnosti vydělalo za rok 2015 na vstupném
264 500 Kč, zisk z komisního prodeje činil 44 717 Kč a zisk na dalším prodeji skladového
zboží potom činil 25 271 Kč.

VYBAVENÍ MUZEA MOBILIÁŘEM
V roce 2015 byl zakoupen z muzejního rozpočtu nový nábytek do dětského koutku (2 velké
stoly, 1 dětský stůl a 4 dětské židličky).
Rovněž se roku 2015 podařilo vybavit mobiliářem depozitář v 2. patře přístavby muzea č. p.
105. Nábytek zhotovila brněnská firma INTEREXPO, která dodala v roce 2014 rovněž
nábytek do depozitáře v přízemí téže budovy. Nábytek byl zhotoven díky dotaci z prostředků
EU v rámci projektu „Cesty tradičních řemesel“.

PROPAGACE
SM NB pravidelně aktualizuje své webové stránky, facebookový účet a webové stránky
Města Nový Bor, kde zveřejňuje informace o muzejních akcích a výstavách. Informace o
akcích jsou obsaženy i v Novoborském měsíčníku, rozšiřovány prostřednictvím pozvánek
zasílaných poštou i prostřednictvím elektronické pošty a výlepem plakátů. Informace o SM
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NB jsou umístěny též na v novém portálu „DO MUZEA!“, v tiskovinách vydávaných Asociací
muzeí a galerií, na profilu SM NB na Googlu, na webových portálech „Kudy z nudy“ a „Kam
dnes vyrazíme“. Muzeum také vydává vlastní propagační materiály – pohlednice sloužící
jako vstupenky, a zdarma poskytuje informační letáky o muzeu.
Propagace IGS 2015 a muzea proběhla v rámci "Pecha Kucha Night" konané
v železnobrodském kině dne 18. 9. 2015 při prezentaci Mgr. Petry Ajšmanové.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
Mimo účastníků a hostů symposia IGS 2015, mezi kterými se nacházelo mnoho
významných osobností české i světové sklářské scény, proběhla 17. dubna 2015 návštěva
královny – matky Bhútánského království Její královské výsosti Sangay Choden a jejích
dvořanů, která byla zprostředkována díky skláři Jiřímu Pačinkovi.
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