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Rok 2018 se nesl ve znamení velkých výročí. Samostatný Československý stát slavil
100. jubileum svého vzniku. Připomínali jsme si také roky 1938,1948, 1968, 1993…. Ani
muzeum nezůstalo s oslavami pozadu. V roce 2018 oslavilo 125 let od svého vzniku a 65 ve
stávající budově barokního domu vybudovaného sklářským podnikatelem J. C. Socherem.
Sklářské muzeum Nový Bor uspořádalo v roce 2018 několik velmi úspěšných akcí, podíleli
jsme se na pořádání Mezinárodního sklářského sympozia a na řadě aktivit pořádaných
naším zřizovatelem, městem Nový Bor. Muzeum jsme také reprezentovali na konferencích a
seminářích. Ačkoli jsme téměř půl roku pracovali v citelném personálním oslabení, všechny
závazky a povinnosti jsme úspěšně zvládli. Dokonce jsme dosáhli skvělé návštěvnosti, za
dlouhá léta největší, přes 14 000 lidí! Děkuji tímto všem kolegyním, které příkladným plněním
svých povinností a láskou ke své práci pomohly všeho jmenovaného dosáhnout.
E.V.

__________________________________________________________
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SPRÁVA SBÍREK
Sklářské muzeum Nový Bor (dále jen SMNB) na základě výpůjční smlouvy z roku 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 spravovala sbírku zapsanou v CES pod
evidenčním číslem SNB/002-04-23/091002. Současně také spravuje sbírku vlastní dosud
v CES nezapsanou. Sbírky jsou umístěny v depozitářích budovy č. p. 105 a č. p. 106.
Dne 6. 12. 2017 došlo po mnohaletém úsilí k usnesení vlády České Republiky a vládní
výjimkou byla na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu sbírka zapsaná
v CES pod ev. číslem SNB/002-04-23/091002 vrácena městu Nový Bor.
Počátek roku 2018 se tedy nesl v duchu administrativního dořešení nově vzniklé situace.
Sbírka byla přepsána v evidenci CES, byla řádně pojištěna, byly sestaveny dokumenty
upravující nakládání se sbírkou. S novou situací byli seznámeni všichni zaměstnanci a také
všechny dotčené odbory zřizovatele, zejména právní oddělení a oddělení správy majetku,
stejně jako Rada a Zastupitelstvo města. Proběhlo také oficiální předání mezi Muzeem Skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou a městem Nový Bor a inventarizace.
AKVIZICE A ZÁPŮJČKY
Našemu muzeu se podařilo v roce 2018 získat do sbírky předměty čítající 22 přírůstkových
čísel. Z toho 8 přírůstkových čísel tvoří dary a 14 přírůstkových čísel tvoří nákupy v celkové
hodnotě 79 900 Kč.
V roce 2018 bylo vypůjčeno celkem 165 sbírkových předmětů za účelem vystavení na třech
výstavách:
1. "Skleněná zahrada" (26. 5. – 28. 5. 2018), Ateliér firmy Astera Nový Bor
2. "100 let" (11. 5. – 17.11. 2018), Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
3. "Sklo ve službách politiky" (25. 10. 2018 – 24. 3. 2019), Oblastní muzeum v Litoměřicích
V roce 2018 bylo rovněž na výstavu „Sklo ve službách politiky“ vypůjčeno 10 sbírkových
předmětů ze Sklářského muzea Kamenický Šenov, 3 sbírkové předměty od
Uměleckoprůmyslového musea v Praze a několik předmětů od soukromých sběratelů.
V průběhu roku probíhalo stěhování sbírek z prostor starého depozitáře v budově č. p. 105
do depozitářů v nové přístavbě muzea, revize inventárních karet a zápisů v muzejním
systému BACH). K 31. 12. 2018 zbývá přestěhovat posledních cca 500 inventárních čísel.
Bude tedy v roce 2019 dokončeno.
Odborné pracovnice muzea vyřídily v roce 2018 celkem 135 badatelských dotazů a návštěv.
Během celého roku potom zajišťují provozní zaměstnankyně muzea intenzivně další
poradenskou a konzultační činnost týkající se především oblasti sklářství, místní historie a
turismu.
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VÝSTAVNÍ ČINNOST
Sklářské muzeum uspořádalo v roce 2018 tři výstavy, u dvou z nich probíhají nebo se
připravují reprízy v renomovaných institucích.

12. 11. 2017 – 25. 2. 2018
PAVEL WERNER SKLO • PLASTIKA • MALBA • KRESBA
Autorská výstava sklářského výtvarníka.
suterén hlavní muzejní budovy / výstavní sál v přístavbě

14. 4. – 23. 9. 2018
SKLO VE SLUŽBÁCH POLITIKY
Historická výstava reflektující osmičková výročí
výstavní sál v přístavbě, kurátorka: Eliška Vavříčková
-

vydána drobná skládačka k výstavě
výstavu převzalo Oblastní muzeum v Litoměřicích. V adventním čase proběhla
Vánoční komentovaná prohlídka vedená Eliškou Vavříčkovou a Danielou Linkovou
(kurátorkou litoměřického muzea)

8. 10. 2018 – 31. 1. 2019
XIII. MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM IGS
Výstava výsledků tradičního Mezinárodního sklářského sympozia IGS.
suterén hlavní muzejní budovy / výstavní sál v přístavbě
-

21. 3. 2019 se bude otevírat repríza v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
Připravuje se katalog sympozia (vydává Město Nový Bor)
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EXPONÁT ROKU 2018
Muzejní expozice byla jako každý rok oživena o exponát roku – tentokráte vlastně exponáty
připomínající 125. výročí založení muzea:
NEJEN MUZEJNÍ VÝROČÍ
Rok 2018 se všeobecně nese v duchu připomínky 100 let od vzniku samostatného Československého státu a 25 let od vzniku České republiky.
Naše muzeum má však v tomto roce ještě další důvody k oslavě. A to hned
několik. Sklářské muzeum, původně muzeum skla a porcelánu, bylo
založeno v roce 1893 a slaví tedy 125 let své existence. Kromě toho si letos
připomínáme 65 let muzea v jeho současném sídle, tedy krásném domě čp.
105 na novoborském náměstí. Až do druhé světové války sídlilo muzeum
v budově dnešní radnice. Během války a těsně po ní byly sbírky mnohokrát
stěhovány po několika provizoriích, až nakonec v roce 1953 našlo muzeum
své útočiště v domě, který postavil obchodník se sklem Johann C. Socher.
Také další majitelé, rodina Rautenstrauchů, patřili k významným osobnostem města. A zdá se tak téměř symbolické, že právě v tomto domě
s jedinečným Geniem Loci, získalo sklářské muzeum v roce 1953 své
důstojné a trvalé sídlo a 1. května téhož roku zde uvítalo své první
návštěvníky. Ukázkou z nejstaršího dochovaného katalogu muzea z roku
1930 bychom rádi připomněli, že cíl, se kterým muzeum skláři před 125
zakládali, a sice uchovávat autentické doklady krásného řemesla a vyprávět
skrze ně příběhy dalším generacím, se nezměnil. (E.V., kráceno)

VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, AKCE PRO VEŘEJNOST
Sklářské muzeum Nový Bor nabízí zdarma ke vstupnému pracovní listy ke stálé expozici i
k aktuálním výstavám určené pro různé věkové skupiny dětí. Doprovodné materiály
k výstavám jsou zpravidla také v anglickém a německém jazyce.
Na konkrétní objednávku pracovníci provozu muzea připravují v průběhu roku desítky
komentovaných prohlídek propojených s dílnami pro děti a mládež. Pro objednané skupiny
poskytujeme často využívané a oblíbené prohlídky s průvodcem. Ty jsou vždy přizpůsobené
konkrétní skupině (senioři, kolektivy odborníků, školní a zájmové skupiny, sběratelé, profesní
sdružení atd.).
V rámci provozních možností se snažíme zájemcům vyjít vstříc a věnovat se jim i mimo
otevírací dobu muzea (pondělí, po 17 hod.)
Kromě toho, pořádá SMNB několikrát ročně tematické programy zaměřené na různé cílové
skupiny:
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22. 4. 2018
DEN ZEMĚ
Akce pořádaná Městem Nový Bor ve spolupráci s DDM Smetanka pro místní základní školy.
Muzeum jako spolupořadatel mělo vlastní stanoviště s dětským programem.
Návštěvnost: 12 tříd (cca 350 osob)

18. 5. 2018
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
V rámci této mezinárodní akce bylo sklářské muzeum otevřené pro návštěvníky zdarma.

3. 6. 2017
X. MUZEJNÍ NOC „Tentokráte v retro stylu“
Letošní jubilejní 10. muzejní noc se připojila k oslavám osmičkových výročí a připomněla
návštěvníkům, jak vypadala mapa našeho státu v době jeho vzniku, co si mohli koupit
obyvatelé Československa za komunismu nebo jak si naši rodiče krášlili své byty a domy.
Návštěvnost: 502 osob

15. – 16. 9. 2017
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V rámci této významné kulturně poznávací společenské akce bylo sklářské muzeum
otevřené pro návštěvníky zdarma.
Návštěvnost: 111 osob

11. – 17. 12. 2017
VÁNOCE V MUZEU
Již tradiční a vyhledávaný animační program pro širokou veřejnost spojený s tvůrčími
dílničkami.
Návštěvnost: 173 osob
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GRANTY A DOTACE
Město Nový Bor získalo od Evropské unie štědrou dotaci na přeshraniční projekt v oblasti
cestovního ruchu: Cesta skla v česko – polském příhraničí, jehož hlavní investicí je
rekonstrukce tradičního podstávkového domu čp. 106, který je již nyní s naším muzeem
stavebně propojen. Partnerem projektu Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, které má
největší sbírku skla v Polsku. Celkový rozpočet projektu je 1 193 229,25 €.
Koncem roku proběhla na české straně dvě výběrová řízení na rekonstrukci čp. 106, do
nichž se bohužel nikdo nepřihlásil. Výběrové řízení nyní běží znovu. V roce 2018 byly tedy
zrealizovány pouze přípravné práce (zpracování dokumentace ke stavbě apod.), setkání
projektového týmu a vývoj loga projektu.
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PROVOZ MUZEA
Provoz muzea probíhal v roce 2018 bez větších obtíží za stálé otevírací doby ÚT – NE od
9:00 do 17:00. Návštěvnost muzea byla v tomto roce 14 135 osob.
Kromě standardních revizí a údržby byla opravována dlažba v přístavbě (opakované potíže –
vyboulení dlažby, opadávání obkladů), vymalován sklep a výstavní prostor v přístavbě,
opraveny hlavní vstupní dveře a natřena okna směrem do náměstí a Kalinovy ulice. Dále
byla u arch. Leoše Bogara zadána a zpracována studie na nové řešení prostoru muzejní
pokladny a prodejny. Na podrobnějších plánech a případné realizaci se bude pokračovat
v roce 2019.
VSTUPNÉ V ROCE 2018
Dospělý: 50,- Kč (od 1.2. 2018)
Senior/student: 30,- Kč (od 1.2. 2018)
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. Eliška Vavříčková – ředitelka muzea po dobu mateřské dovolené Mgr. Petry Ajšmanové
Mgr. Tereza Bednářová – odborná pracovnice (od 3. 9. 2018 až do konce roku v pracovní
neschopnosti)
Magdalena Váchalová – odborná pracovnice
Bc. Jana Yildiz, DiS. – průvodkyně, archivářka a knihovnice
Nela Buriánková DiS. – propagační referentka a průvodkyně
Jana Stromecká – asistentka úklidu (společně s TIC Nový Bor)

Mgr. Petra Ajšmanová – ředitelka muzea (na mateřské dovolené)
Markéta Váchalová a Gabriela Švecová – výpomoc v provozu během letní sezóny a během
akcí pro veřejnost, zaměstnány 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 3 426 575 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 2018 celkem 667 000 Kč od svého
zřizovatele, z toho vyčerpalo 504 167 Kč.
Sklářské muzeum díky své vysoké návštěvnosti vydělalo za rok 2018 na vstupném 345 000,Kč. Celková tržba z činnosti muzea činil v letošním roce 718 663 Kč.

PROPAGACE
SMNB 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 a
PF zasílaných poštou i prostřednictvím elektronické pošty a výlepem plakátů. Informace o
SM NB jsou umístěny též na portálu „DO MUZEA!“, v tiskovinách vydávaných Asociací
muzeí a galerií, na profilu SMNB 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.
V roce 2018 byly vydány nové pohlednice a nové muzejní pexeso.

PF 2019 !
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