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Muzejní animace - řemeslné dílny 
 
Čtvrtou adventní neděli, 22. prosince ve 13 hodin se slavnostně otevřou řemeslné dílny na mu-
zejní zahradě. Svitavské muzeum zahájilo v letošním roce projekt „Muzejní animace“,  jehož cílem 
je iniciovat a podporovat  metody zážitkové pedagogiky v muzejním prostředí. Jednou z částí pro-
jektu je výuka řemeslných dovedností. Vždyť vztah  k řemeslům a schopnost pokračovat v tradici 
založené na jejich předávání se za období jediné generace téměř vytratily. Když se podíváme do his-
torie naší země, zjistíme, že naši předkové byli proslulí svou dovedností, svým rukodělným umem. 
Kde se tato vlastnost ztratila? Mizí klasické řemeslné dílny a my si začínáme uvědomovat, že nám 
chybí šikovný řezbář, kovář, kameník, sklář …  Přesně to byl impulz ke vzniku myšlenky využít část 
zahrady objektu svitavského muzea k vybudování malé řemeslné dílny, v níž by se mladí pod dohle-
dem lektorů učily  řemeslným dovednostem. 
 
Získání dovedností v uměleckých řemeslech školy žákům nenabízejí, neboť se jedná o aktivity ná-
ročné na prostory, vybavení a zkušené profesionály. Soustředěním řemeslných aktivit do vybudova-

ných dílen, které budou využívat žáci 
všech škol, nabízíme nákladově 
efektivní řešení výuky a rozvoje těchto 
dovedností s možností zapojit externí 
lektory – profesionály. Pořízené 
vybavení bude sdíleno všemi řemesly, 
čímž dojde k efektivnímu nakládání 
s financemi. Výběr řemesel byl zvolen 
s ohledem na historické souvislosti a 
také pro využití většiny přírodních 
materiálů: kámen, dřevo, kov, sklo. 
K výuce těchto čtyř řemesel připravilo 
muzeum publikaci „Řemesla našich 
předků“,  kde se pedagogové, ale i 

zájemci z řad žáků dozví základní informace o práci s daným materiálem, potřebných nástrojích a 
také zde najdou návody a postupy ke vzniku jednoduchých, spíše uměleckých předmětů. 
 
Výuka v nově vybudovaných dílnách za účasti lektorů – profesionálů, bude zahájena v polovině led-
na příštího roku. 
Pracovníci muzea již oslovili jednotlivé školy a zájem je značný. Na  letní měsíce připravují svitavští 
muzejníci víkendové kurzy k jednotlivým řemeslným technikám pro ty z řad pedagogů či žáků, kteří 
budou mít o danou techniku hlubší zájem. 
 
Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 
Vybavení dílen mobiliářem bylo realizováno ve spolupráci s Nadací ČEZ.  
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