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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 5. 10. 2016 proběhla periodická roční revize prováděná MSB a SM NB, při níž proběhla
kontrola 11% (717 ks) části sbírky zapsané v CES. Dále proběhla revize sbírky v majetku
Města Nový Bor, kterou provedli zaměstnanci: Monika Kyselová, Alena Dušková, Tereza
Bednářová a Magdalena Váchalová.
SM NB se podařilo v roce 2016 získat do sbírky sbírkové předměty čítající 32 přírůstkových
čísel. Z toho 25 přírůstkových čísel tvoří dary a 7 přírůstkových čísel tvoří nákupy v celkové
hodnotě 77.650 Kč. Radou města byl jmenován nový Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
ve složení: Ing. Pavel Čech (technolog a znalec skla), Dagmar Havlíčková (kurátorka MSB
v Jablonci nad Nisou), Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. (hlavní kurátor sbírek skla Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Eva Ranšová (bývalá ředitelka Sklářského muzea Nový Bor),
MgA. Jaroslav Šára (výtvarník a rytec skla) a Mgr. Stanislav Valdman (žurnalista a zastupitel
Města Nový Bor). Sbor se sešel k jednání 14. 11. 2016.
V roce 2016 bylo zapůjčeno 8 sbírkových předmětů Městu Kamenický Šenov, org. složce
Sklářské muzeum na výstavu „Marie Glückaufová – co život dal a vzal“.
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 polovinu
zaměstnanců SM NB, bude vzhledem ke své náročnosti pokračovat i v následujících letech.
Sklářské muzeum Nový Bor vyřídilo v roce 2016 celkem 103 badatelských dotazů a návštěv.
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VÝSTAVNÍ ČINNOST
Sklářské muzeum uspořádalo v roce 2016 čtyři výstavy:
4. 10. 2015 – 28. 2. 2016
XII. INTERNATIONAL GLASS SYMPOSIUM 2015
Výstava výsledků 12. ročníku mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 za účasti
téměř 80 výtvarníků.
přízemí a suterén hlavní muzejní budovy / výstavní sál v přístavbě

9. 4. 2016 – 29. 5. 2016
EMIL RIMPLER – PŘÍBĚH LÁSKY KE SKLU
Historická výstava sklářské rodiny a firmy pocházející z Nového Boru a žijící v Německu.
výstavní sál v přístavbě

25. 6. 2016 – 30. 9. 2016
ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2016
Tradiční muzejní soutěž pro sklářské výrobce, výtvarníky, studenty i amatéry.
suterén hlavní muzejní budovy / výstavní sál v přístavbě

28. 10. 2016 – 22. 1. 2017
MAKROKOSMOS, JITKA KAMENCOVÁ – SKUHRAVÁ
Autorská výstava sklářské výtvarnice a úspěšné designérky
Výstavní sál v přístavbě / chodba se schodištěm v č. p. 105
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
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.
U příležitosti soutěže Řemeslo a Umění ve skle byly vydány skládačky (katalogy vítězných
prací) posledních dvou ročníků.

VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A AKCE PRO VEŘEJNOST
Sklářské muzeum Nový Bor 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.
Kromě toho, pořádá SMNB několikrát ročně tematické programy zaměřené na různé cílové
skupiny:
21. 4. 2016
DEN ZEMĚ
Akce pořádaná Městem Nový Bor pro místní základní školy. Muzeum jako spolupořadatel
mělo vlastní stanoviště s dětským programem.
Návštěvnost: 12 tříd (cca 350 osob)

18. 5. 2016
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
V rámci této mezinárodní akce bylo sklářské muzeum otevřené pro návštěvníky zdarma.
Návštěvnost: 35 osob
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28. 5. 2016
VIII. MUZEJNÍ NOC „Skřítek Archibald na dvoře Karla IV.“
Letošní, již 8. muzejní noc ve sklářském muzeu, se nesla ve středověkém duchu. Při
příležitosti letošního 700. letého výročí narození Karla IV. jsme se vydali po stopách skřítka
Archibalda na dvůr českého krále a římského císaře. Doprovodila nás hudba gotické Evropy
v podání skupiny „Řemdih“. Pro děti s rodiči byla připravena spousta zajímavých tvůrčích
dílniček a divadlo „O kouzelném hrnci.“ Krátce po setmění navštívil muzejní noc i pán ohně s
ohňovou show – „Lord of Fire“. Večer zakončilo vystoupení místní skupiny „Cháska“. Při akci
nám opět pomáhalo mnoho dobrovolníků z řad příbuzných a přátel.
Návštěvnost: 530 osob

3. – 11. 9. 2016
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V rámci této významné kulturně poznávací společenské akce bylo sklářské muzeum
otevřené pro návštěvníky zdarma
Návštěvnost: 137 osob

10. – 16. 12. 2016
VÁNOCE V MUZEU „Sklářská pohádka“
Již tradiční a vyhledávaný animační program na téma tradiční pohádky byl o víkendu
10. a 11. prosince věnován široké veřejnosti. Zejména pro rodiče s dětmi byly připraveny
tvůrčí dílny a kreativní stanoviště. Proběhla také dvě loutková představení „Naivního divadla
Liberec“ (Jak chodil Kuba za Markytou). V následujícím týdnu, od 12. do 16. prosince byl
program přizpůsoben pro školní a školkové skupiny. Děti chodily s lektorem, zapojovaly se
do příběhu a samozřejmě navštívily také tvůrčí dílničky.
Návštěvnost o víkendu / veřejnost: 211 osob
Návštěvnost v týdnu / dětské skupiny: 522 osob
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PROVOZ MUZEA
Provoz muzea probíhal v roce 2016 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. Návštěvnost muzea byla v tomto roce 11 941 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

Mgr. Petra Ajšmanová – ředitelka muzea, (od 20. 5. 2016 na mateřské dovolené)
Mgr. Eliška Vavříčková – ředitelka muzea po dobu MD Mgr. Petry Ajšmanové

Mgr. Tereza Bednářová – odborná pracovnice
Magdalena Váchalová – odborná pracovnice
Bc. Jana Vlachová, DiS. – průvodkyně a archivářka
Nela Buriánková DiS. – propagační referentka a průvodkyně
Petr Bambas – propagační referent a průvodce (veřejně prospěšné místo na 1 rok)
Jana Stromecká – uklízečka (společně s TIC Nový Bor)

Gabriela Švecová – výpomoc v provozu a při programech pro veřejnost, zaměstnána
brigádně na dohodu o provedení práce
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HOSPODAŘENÍ
Sklářské muzeum jako organizační složka města Nový Bor dostalo na svůj provoz od
zřizovatele 2.922.570 Kč, včetně všech mzdových nákladů, nákladů na budovu, energie atd.
Z toho na činnost jako takovou (odborná a výstavní činnost, akce pro veřejnost, materiál,
služby, honoráře účinkujícím apod.) dostalo SMNB na rok 2016 celkem 775.000 Kč, z toho
vyčerpalo 601.000 Kč.
Sklářské muzeum díky své vysoké návštěvnosti vydělalo za rok 2015 na vstupném
264.265 Kč. Celkový obrat z prodeje muzea činil v letošním roce 618.484 Kč, zisk
z komisního prodeje činil 35.024 Kč a zisk na dalším prodeji skladového zboží potom činil
25.271 Kč.

VYBAVENÍ MUZEA MOBILIÁŘEM
V roce 2016 byl zakoupen z muzejního rozpočtu nový nábytek do kanceláře kurátora
(pracovní stůl a odkládací plocha na míru), dále pak byla na míru vyrobena skříňka na
odkládání zavazadel pro zvýšení komfortu návštěvníků a doplněno vybavení na dětské
programy – dva stoly, dětské židličky. Do muzejního zázemí (kuchyňka) byla zakoupena
komoda.

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
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.
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