
Památky nás baví 

 

Druhým oceněným je edukační projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví, 

který si za finančního přispění Ministerstva kultury kladl za cíl vytvořit kvalitní systém 

vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Doposud se 

programů probíhajících v autentickém prostředí památek zúčastnilo přibližně 31 000 

účastníků. 

 

„Zastřešující přístup, jakým se prostřednictvím vzdělávacích projektů posiluje péče o kulturní 

dědictví, je skutečně působivý,“ uvádí se v hodnocení poroty. „Jedná se o první národní 

systematický přístup k propojení nejrůznějších kulturních a vzdělávacích center v České 

republice s programy šitými na míru pro konkrétní cílové skupiny, který se ukázal být 

 mimořádným příkladem pro země celé Evropy čelící podobným problémům, a to zejména 

pro způsob, jakým se podařilo spojit odborníky s laiky včetně dětí s nejrůznějšími 

vzdělávacími potřebami,“ zdůraznila dále porota. 

 

„Cílovými skupinami projektu byly školní skupiny ve věku od 4 let do 18 let, rodiny s dětmi, 

laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami. Do systému byla 

zapojena edukační centra, která vznikla v první etapě projektu v roce 2012 na sedmi místech v 

ČR tak, aby byla zajištěna co nejširší dostupnost. V dalších etapách se postupně zapojovaly 

památkové objekty napříč republikou,“ vysvětluje koordinátorka projektu Martina Indrová z 

Národního památkového ústavu. Na kvalitní didaktickou přípravu a zpracování programů 

dohlíželi v řešitelském týmu zástupci pedagogických fakult Univerzity Karlovy v Praze a 

Masarykovy univerzity v Brně spolu s dalšími odborníky, zejména z oblasti speciální 

pedagogiky a distančního vzdělávání. Ke konzultacím byli průběžně zváni také pedagogové 

působící na nižších stupních škol. „V  návaznosti na celosvětové trendy byl pro vzdělávací 

aktivity využit jak jedinečný potenciál prostředí památkových objektů, tak moderní 

informační technologie. Ve spolupráci s pedagogickými fakultami jsme rovněž vytvořili 

metodiky využitelné pro tvorbu nových vzdělávacích programů. Ty do budoucna poslouží 

také jako základ pro akreditaci studijních programů v rámci formálního vzdělávání,“ doplňuje 

Martina Indrová. 

 

Celý projekt měl zásadní efekt. Národní památkový ústav díky těmto vzdělávacím aktivitám v 

prvé řadě může zásadně zkvalitňovat další péči o kulturní dědictví. Především ale skrze ně 

pomáhá široké veřejnosti lépe porozumět našemu historickému dědictví a hlouběji vnímat 

společnou národní a evropskou kulturní identitu. V lednu 2015 se díky projektu podařilo 

založit Metodické centrum pro vzdělávání, které tyto činnosti plně převzalo a dále je rozvíjí. 

Tento krok lze chápat i jako příklad aktivního a pozitivního vztahu Národního památkového 

ústavu k edukačním aktivitám jakožto činnosti, jež má své nezastupitelné místo v systému 

památkové péče. 
 


