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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Putovní výstava Památky nás baví na státním hradu a zámku Bečov 
 
Telč, 15. července 2015 

 

Národní památkový ústav představí na slavnostní vernisáži 2. srpna 2015 v 17:00 hodin na 
státním hradě a zámku Bečov putovní výstavu s názvem Památky nás baví, která 
prezentuje průběh a výsledky projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: 
Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“.  

„Výstava seznámí návštěvníky se vzdělávacími aktivitami sedmi edukačních center, která 

v průběhu čtyř let trvání projektu vznikla na různých místech České republiky. Vzdělávací 

programy budou prezentovány řadou fotografií a citacemi účastníků programů, a také 

prostřednictvím doprovodné video nahrávky,“ vysvětluje Martina Indrová, hlavní řešitelka 

projektu.  

Návštěvníci si budou moci během vernisáže prohlédnout a vyzkoušet edukační pomůcky, 

které byly zhotoveny pro potřeby vzdělávacích programů. K výstavě jsou připraveny volné 

aktivity pro rodiny s dětmi ve vyhrazené dny, např. na téma vitráž, křížová klenba či zahradní 

architektura (více na webových stránkách www.pamatkynasbavi.cz,  kontakt: Mgr. Dagmar 

Wizovská, mobil: 777 454 384, e-mail:  wizovska.dagmar@npu.cz). 

 

Součástí výstavy bude též prezentace celostátního projetu NPÚ „Velká hradozámecká 

inventura“ shrnující 25 let obnovy mimořádné památky hradu a zámku Bečov (Kontakt: Mgr. 

Tomáš Wizovský, mobil: 606 666 423, e-mail:  wizovsky.tomas@npu.cz). 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY VÝSTAVY 

• Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v neděli 2. srpna 2015 od 17:00 hodin. 

• Výstava bude pro veřejnost otevřena od neděle 2. srpna do neděle 30. srpna 2015 

každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin.  Instalována bude ve volně 

přístupné zámecké zahradě.  

• Premiéru si výstava odbyla v květnu v Českých Budějovicích v Domě umění a dále 

byla prezentována v Zahradách pod Pražským hradem a na zámku v Hradci nad 

Moravicí. Během tohoto roku bude ještě k vidění na dalších dvou místech České 

republiky: Městská galerie Hasičský dům v Telči (3. – 28. září 2015) a Arcibiskupský 

zámek v Kroměříži (3. – 25. října 2015). 
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Informace o  projektu a dalších aktivitách edukačních center lze dohledat na webových 

stránkách www.pamatkynasbavi.cz.  

 

VÍCE O PROJEKTU 

NPÚ se do projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový 

nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ zapojil v roce 2012. Projekt, 

jehož partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně, je financován Ministerstvem kultury ČR z programu NAKI – 

Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity a je realizován v letech 2012 – 2015. 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a ověření systému vzdělávacích programů 

zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně 

historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu 

jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost a návštěvníci se speciálními 

potřebami.  

 

„Jedním z hlavních cílů projektu bylo podpořit hlubší zájem o kulturní dědictví České 

republiky a zprostředkovat všem účastníkům programů bez ohledu na věk a zkušenosti 

zajímavé příležitosti k poznání v autentickém historickém prostředí,“ říká Hana Havlůjová 

z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a doplňuje: „V rámci projektu se také daří navazovat 

intenzivní regionální spolupráci NPÚ se školami. Programy jsou pak připraveny tak, aby žáci i 

pedagogové mohli získané poznatky a zkušenosti dále využít ve výuce a realizovaly tak své 

školní vzdělávací programy.“  

 

Výstava Památky nás baví je však jen jedním z výstupů projektu. Edukační centra NPÚ v 

Telči, v Českých Budějovicích, na SHZ Bečov nad Teplou, na SZ Veltrusy, v Kroměříži, v 

Ostravě na Dole Michal a na SZ Hradec nad Moravicí i nadále připravují vzdělávací nabídku 

pro různé cílové skupiny na vybraných památkových objektech a místech po celé ČR. Od 

dubna do října 2015 jsou organizovány také akreditované semináře „Kulturní dědictví a 

vzdělávací aktivity“ pro pedagogy všech aprobací a typů škol. V září 2015 se v Telči uskuteční 

mezinárodní konference „Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví“. 

 

Dokončováno je také pět metodik, které zahrnují nejenom principy práce s vybranými 

cílovými skupinami, ale především mnoho příkladů z tzv. dobré praxe, které mohou posloužit 

jako inspirace pro všechny, kteří hledají způsob, jak koncipovat edukační programy ve vztahu 

k aktivní péči o kulturní dědictví. Ke spuštění se také právě připravuje specializovaná mapa, 

která jednoduchým a přehledným způsobem zobrazí edukační aktivity na památkových 

objektech ve správě NPÚ a mnoho dalších informací. 
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_________________________________________________________________________ 

Kontakty: 

PhDr. Martina Indrová, hlavní řešitelka projektu, NPÚ ÚOP v Telči, indrova.martina@npu.cz 

tel. 725 590 598 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

hana.havlujova@pedf.cuni.cz, tel. 608 762 515 

Mgr. Dagmar Wizovská, koordinátorka edukačního centra Bečov, NPÚ ÚPS v Praze, 
wizovska.dagmar@npu.cz,  tel: 777 454 384 

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov, NPÚ ÚPS v Praze, wizovsky.tomas@npu.cz, tel: 606 666 
423 


