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komunitní péče o kulturní dědictví spíše z teoretických pozic, zatímco bývalá ředitelka
italského ekomuzea Donatella Murtas nebo zástupci Společnosti pro obnovu památek
Úštěcka Tomáš Hlaváček a Marie Funke reﬂektují své dlouholeté zkušenosti z každodenní
praxe. Díky Ireně Lazarové (Slovinsko), Marcu Vilarovi, Alainu Sanchezovi (Francie)
a Vlastimilu Novákovi (ČR) jsou v publikaci tematizovány různé epochy evropských dějin.
Počínaje antickým dědictvím na Jadranu, přes středověké a raně novověké památky
východních Pyrenejí, až po areál průmyslového muzea na česko-moravském pomezí.
Jejich příspěvky navíc umožňují detailně zkoumat otázku spolupráce paměťových
a památkových institucí se světem formálního vzdělávání, ať už na primární, sekundární
nebo univerzitní úrovni. Michal Skalka (ČR) z Krkonošského národního parku prezentuje
mimo jiné projekty přeshraniční spolupráce, jejichž cílem je podporovat kvalitní péči
o přírodní a kulturní dědictví na území s nejvyšším stupněm státní ochrany, zároveň
však dlouhodobě zatěžovaném masivním turistickým ruchem. Naopak Kamila Prchalová,
Jiří Šindelář a Ondřej Horák (ČR) představují menší neziskové projekty, které usilují
o rozvoj „zapomenutých“ míst či „okrajových“, sociálním vyloučením ohrožených komunit.
Interpretace a animace kulturně historického dědictví je v těchto případech provázána
jednak s příklady dalšího profesního vzdělávání, jednak neformálního a informálního
učení.

Úvod
Každá generace by měla zanechat budoucí generaci svět alespoň tak rozmanitý
a produktivní, jako byl ten, který zdědila.
(Pečujeme o Zemi – strategie trvale udržitelného života, 1991, 14)

předkládáme Vám publikaci, která vznikla díky projektu Kulturně historické dědictví jako
východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný
rozvoj. Jak název napovídá, projekt, ﬁnancovaný v letech 2009–2012 z Evropského
sociálního fondu a rozpočtu České republiky, usiloval přispět ke zkvalitnění počátečního
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Projektové aktivity proto sledovaly dva hlavní cíle. V první
řadě jsme společně s žáky a učiteli českých základních i středních škol hledali a ověřovali
cesty, jak skrze kulturně historické dědictví a partnerskou spolupráci s mimoškolním
prostředím k udržitelnému rozvoji místních komunit zcela autenticky přispívat. Zároveň
jsme se zaměřili na vytváření metodické podpory pro další vzdělávání pedagogů, která by
čerpala nejen z domácích zkušeností, ale nabízela příklady dobré praxe také ze zahraničí.

Přihlédneme-li k původním nebo současným povoláním autorského kolektivu, můžeme
tvrdit, že publikace nabízí vskutku mezioborové perspektivy. Zastoupeny jsou archeologie,
historie, dějiny umění, přírodní vědy, architektura i technika. Kniha je vyvážena i v dalších
směrech. Všímá si přírodního i kulturního dědictví, řeší teoretické i praktické otázky,
zohledňuje lokální i globální aspekty péče o náš společný svět.

Jednou z klíčových aktivit projektu se tak stalo mezinárodní symposium, jehož cílem
byla výměna evropských zkušeností v oblasti komunitní péče o kulturní dědictví
a ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Symposium pořádaly nevládní nezisková
organizace Brontosauří ekocentrum Zelený klub, nositel projektu a vydavatel Ekolistu.
cz, a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, na jejíž půdě se dne 25. března
2011 setkání uskutečnilo. Referáty, které na symposiu Kulturní dědictví a udržitelný
rozvoj místních komunit zazněly, i diskuse, které vyvolaly, posloužily jako východisko pro
přípravu předkládané publikace.

Příspěvky jsou publikovány v češtině, angličtině, případně francouzštině. Všechny jsou
opatřeny českým a anglickým abstraktem a výběrem klíčových slov.

Příspěvky autorů a autorek z různých částí Evropy, které zde naleznete, reprezentují
široké spektrum profesních i laických přístupů k péči o rozmanité kulturně historické
dědictví. Například britští profesoři David Austin a Peter Davis diskutují otázky
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periods of European history such as Roman and medieval times, baroque and industrial
era. Moreover, their contributions introduce practical examples of formal heritage
education and learning, including primary, secondary as well as university education.
Michal Skalka (Czech Republic) focus on trans-national, state-driven projects comprising
both vocational training and informal learning, while Kamila Prchalová, Jiří Šindelář and
Ondřej Horák (Czech Republic) present community-based projects that encourage not
only informal and non-formal learning but also development of various communities,
including those at risk of exclusion, at local and regional levels.

Introduction
Each generation should leave to the future a world that is at least as diverse and
productive as the one it inherited.

A project Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities has
been proposed in order to support implementation of initial education for sustainable
development into Czech school curricula. It was funded for three years by the European
Social Fund and the Government of the Czech Republic since 2009.

In regards to professional backgrounds of authors the volume is truly interdisciplinary.
Archaeology, art and natural history, biology and other sciences, as well as engineering
are represented. Moreover, the book has been also balanced in terms of natural and
cultural heritage, theory and practical issues, global and local aspects.

The project aimed to encourage both lower- and upper-secondary schools in the Czech
Republic to explore the ways how to strengthen sustainability of their local communities
by using the educational potential of cultural heritage as well as partnership with heritage
organisations. The project also sought to establish an international network that enables
participants to consult their experience and share good practice.

Articles are published in Czech, English or French. All of them are accompanied by Czech
and English abstracts and key words.

Therefore, an International Symposium that brought together participants from various
European countries was held in Prague in March 2011. We are glad to say that according
to participants` feedbacks two main goals of the Symposium were fulﬁlled. It provided
a stimulus for international debates on the use of cultural heritage for sustainable
development of local communities. And, it also opened a great opportunity for networking.
Moreover, a majority of papers delivered at the Symposium became a basis for
a representative volume. Authors that have been involved represent both different
European countries as well as a wide spectrum of professional backgrounds and
experience. British academics David Austin and Peter Davis discuss the issues from
more theory-based points of view than, for example, a former head of an Italian
ecomuseum Donatella Murtas, or a Czech heritage practitioners Tomáš Hlaváček and
Marie Funke. Thanks to Irena Lazar (Slovenia), Alain Sanchez and Marc Vilar (France), as
well as Vlastimil Novák (Czech Republic) the articles deal with heritage from different
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(Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living, 1991, 14)
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Kulturně historické dědictví,
výchova a koncept udržitelnosti
•••
Heritage, Education and Sustainability

Abstrakt
Úvodní příspěvek ozřejmuje hlavní teoretická východiska projektu Kulturně historické
dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve
vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit, jež se na symposiu ukázala být
zásadní a inspirativní i pro mezinárodní debatu o kulturně historickém dědictví, výchově
a udržitelnosti místních komunit.

Abstract
This paper reviews main conceptual frameworks in terms of heritage, education and
sustainability that underpin both project and international symposium Cultural Heritage
and Sustainable Development of Local Communities.

Hana HAVLŮJOVÁ

Klíčová slova
Kulturně historické dědictví, výchova, udržitelnost

Key words
Heritage, education, sustainability

V souvislosti s českou školskou reformou na počátku třetího tisíciletí jsme na
Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy přijali
staronovou výzvu. Otázka zněla: Jak v oblasti formálního historického vzdělávání
účinně oživovat autentický zájem dětí a mladých lidí o kulturní dědictví? Vznikl projekt
Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví
do školních vzdělávacích programů.1 Když získal podporu z Evropského sociálního
fondu a rozpočtu České republiky, mohli jsme k řešení vytčeného problému přizvat

ARCHEOLOGIE

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze, hana.havlujova@pedf.cuni.cz

CZ

1 / Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.2, operační program MŠMT Rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl spoluﬁnancován ESF
a státním rozpočtem ČR. Realizace probíhala v letech 2006–2008.
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Úvod

Záleží na mnoha, historicky i kulturně podmíněných faktorech, které v daném
sociálním prostředí ovlivňují jak způsob výběru a ochrany kulturně historického
dědictví, tak jeho deﬁnování vůbec.

Obr. 1 Tématické okruhy výchovy
ke vztahu ke kulturně historickému
dědictví (Foltýn a kol. 2008, 11)

Když jsme byli Brontosauřím ekocentrem Zeleným klubem následně požádáni o participaci
na projektu, jehož záměrem je přispět ke zkvalitnění počátečního vzdělávání pro udržitelný
rozvoj, stal se koncept výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví východiskem
dalších úvah. Klíčová otázka byla nasnadě: Dovedeme prostřednictvím společné
péče o kulturní dědictví podporovat také zájem dětí a mladých lidí o „naši společnou
budoucnost“?2 Následující řádky shrnují teoretické úvahy, které za vznikem projektu
Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností
žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit,3 stály, respektive byly v průběhu
projektu dále diskutovány z teoretického i praktického hlediska.4 Tři komplexní témata,
k nimž se projekt upíná – kulturně historické dědictví, výchova a udržitelnost, se ukázala
být zásadní a inspirativní i pro mezinárodní debatu.

Kulturně historické dědictví
Pro potřeby výše zmíněného výchovného konceptu bylo kulturně historické dědictví stručně
deﬁnováno jako „prvky krajiny, hmotné a duchovní kultury, které jsou odkazem minulosti
a je ve veřejném zájmu zachovat je pro budoucnost“ (Foltýn a kol. 2008, 10) (Obr. 1).
Podle Grahama Fairclougha lze například v oblasti péče o kulturní dědictví v Evropě
zaznamenat v posledních dvaceti třiceti letech paradigmatické změny. Tradiční přístup,
který vycházel z teorie a praxe památkové péče 19. století, pozvolna ztrácí na
výsadním postavení. Byl založen na názorech expertů. Odborníci a znalci „objektivně“
a „jménem všech“ určovali, co je dědictvím „nejvyšší“ kvality (Fairclough 2008, 297).
Ať už se jednalo o umělecká díla, archeologické nebo architektonické památky, pro
budoucnost byly za speciálních podmínek „uchovávány“ pouze objekty vybrané
na základě expertních stanovisek. Přestože podle Grahama Fairclougha zejména
ve střední Evropě tradiční přístup k památkové ochraně dodnes převažuje, nelze jej už
považovat za jediný možný (2008, 297).

Obecnou deﬁnici je však možné vzápětí problematizovat: Co přesně má být pro budoucnost
zachováno? A kdo má v moci příslušné prvky krajiny, hmotné či duchovní kultury vybírat?
Po chvíli přemýšlení, neřku-li debaty, je zřejmé, že najít uspokojivé odpovědi není jednoduché.

2 / Srovnej Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (1987) Naše společná budoucnost.
3 / Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0083 byl podpořen v letech 2009–2012 v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro
konkurenceschopnost z prostředků ESF a rozpočtu ČR.
4 / Viz například kulaté stoly (2010), mezinárodní symposium (2011) nebo letní školy (2010, 2011).
Podrobněji viz webové stránky projektu www.historickededictvi.com.
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všechny zainteresované strany. Na základě mezioborové spolupráce teoretiků,
pedagogů a oborových didaktiků byl vytvořen a na deseti školách ověřen koncept výchovy
ke vztahu ke kulturně historickému dědictví (Foltýn a kol. 2008, Parkan a kol. 2008,
Charvátová 2009). Osvědčil se nejen ve školní praxi, ale ukázalo se, že funguje také jako
„přirozená“ platforma pro smysluplnou spolupráci škol a paměťových institucí. Začali
jsme jej uplatňovat i při přípravě (budoucích) učitelů (Havlůjová a Sládková 2011).

Hodnota připisovaná vybraným artefaktům není odvozena výhradně z jejich
skutečných vlastností. Reprezentuje spíše celou škálu soudobých hodnotících
stanovisek, nároků a v posledku i mravních zásad (2000, 17).
Je zřejmé, že citovaní autoři zdůrazňují pluralitu „nás“, kteří z minulosti „vybíráme“.
Zároveň však chápou kulturní dědictví jako sociální a politický konstrukt, jehož
smyslem je účelně využít odkaz minulosti pro potřeby dneška. Dvojsečnost takového
instrumentálního pojetí zatím netřeba v post-totalitních společnostech vysvětlovat.
Historická zkušenost učí, že vše, co lze využít k dobrému, lze také zneužít ke zlému.
Na druhou stranu, společnosti s demokratickou tradicí jako by snáze rozuměly tomu, že
odpovědnost za rozlišování mezi dobrým a zlým si možná není radno osobovat, ale nelze
se jí ani zříci.6

Jakkoli uvedené proměny v České republice zatím spíše pociťujeme, než reﬂektujeme,
v angloamerickém kontextu, o němž mohu referovat, jsou „nové“ přístupy k péči o kulturní
dědictví nejen teoreticky popsány, ale také zpětnovazebně propojeny s politickou realitou.
Přestože zde není prostor na podrobnou argumentaci, lze však vyslovit tezi, že posun od
„regulace“ k „participaci“ (Clark 2001) nastává i v českých končinách. Zejména tehdy,
podaří-li se uvést do praxe opatření mezinárodních dohod, k nimž se domácí politická
reprezentace, často na přání expertů, zavázala. Netřeba však zdůrazňovat, že se tak děje
zpravidla nesystémově, navzdory jiným expertům a bez významnější debaty s laickou
veřejností.5 Pocit „o nás bez nás“ je tak přiživován i v demokratických podmínkách, oblast
péče o kulturní dědictví nevyjímaje.

Jakkoli tedy nemusíme s uvedenou „účelovou“ deﬁnicí kulturně historického dědictví
souhlasit – ať už proto, že je politicky zneužitelná, nebo proto, že preferuje zájmy dneška
před potenciálními potřebami budoucích generací – může se ukázat jako velmi „účelná“.
Zvláště pokud dojde ke střetu různých veřejných zájmů. Sdružení soukromých vlastníků
historických objektů a památek ve Spojeném království tak například na počátku
tisíciletí „účelně“ sladilo obhajobu kulturního dědictví s politickými prioritami Blairovy
administrativy. V letech 2002–2004 realizoval Attingham Trust rozsáhlý výzkum, jehož
cílem bylo empiricky doložit a souhrnně popsat příležitosti, které historické prostředí ve
Velké Británii a Severním Irsku poskytuje pro celoživotní učení.

Mýlili bychom se však, kdybychom si mysleli, že vyspělé demokracie typu Velké Británie nemusí
čelit podobným problémům (Holden 2006). Příkladem za všechny může být instrumentální
pojetí kulturního dědictví, které má právě ve vazbě na svou demokratizaci a politickou
tematizaci v britském prostředí od konce devadesátých let 20. století značnou popularitu.
Jednu z takových pragmatických deﬁnic diskutují kupříkladu Gregory Ashworth, Brian Graham
a John Tunbridge v práci A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy:

Závěry výzkumné zprávy Opening Doors: Learning in the Historic Environment, jež
obsáhla rozmanitá názorová spektra světa památkové péče i světa výchovy a vzdělávání,
nejsou příliš překvapivé (Attingham Trust 2004). Důležitější však je, že zpráva existuje
a vyjadřuje mezioborový, široce založený a empiricky podložený konsensus, na který se
mohou jednotliví aktéři odvolávat při dalších jednáních. Ve zprávě se mimo jiné praví:

Kulturně historické dědictví je součást minulosti, kterou v přítomnosti vybíráme,
abychom ji účelně využili, ať už v ekonomické, kulturní, politické nebo sociální oblasti.

5 / Například Evropskou úmluvu o krajině se Česká republika zavázala dodržovat již v roce 2002. V současné době je
však třeba petice za její implementaci na rovině vládního usnesení. Blíže viz Petice za usnesení vlády o implementaci
Evropské úmluvy o krajině (2012) Kulturní krajina [online] dostupné z <http://www.kulturnikrajina.cz/index.php>
[3. 2. 2012]

6 / John Holden například dokládá, že ochrana kulturních/veřejných hodnot je na vysoké míře participace
občanů zcela závislá. Odborné instituce zřizované demokratickým státem nemají a ani nemohou mít tak velké
pravomoci či ﬁnanční prostředky, aby se nemusely ohlížet na zájmy a rozhodování politiků nebo dokázaly
manipulovat veřejným míněním (2006).
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V západní Evropě, ale i jinde ve světě, se stále častěji prosazují nové holistické přístupy,
které pracují s všeobjímající deﬁnicí „historického prostředí“ nebo mezioborovým
konceptem „krajiny“. S vědomím toho, že, CO a PROČ bude v demokratických
systémech uchováváno, závisí na celospolečenské diskuzi, je do procesu výběru
i následné ochrany historického dědictví cíleně zapojována i laická veřejnost. Expertní
stanoviska jsou korigována skrze demokratickou participaci. Mnohem větší důraz je
také kladen na předjímání budoucích změn, spíše než na ochranu starých materiálů
(Fairclough 2008, 297).

Historické prostředí má potenciál stimulovat každého, bez ohledu na věk
nebo socio-kulturní původ, aby rozvíjel svou tvořivost, rozumové schopnosti
i představivost, aby se aktivněji a sebevědoměji zapojil do občanského života
a aby zvyšoval své porozumění místnímu, přírodnímu, regionálnímu, národnímu
i globálnímu prostředí (Attingham Trust 2004, 9).
Z pedagogického hlediska se zde tedy tematizuje ta „nejpůvodnější“ otázka: Jakou roli
má hrát kulturně historické dědictví ve světě výchovy?

Vzdělávací potenciál kulturně historického dědictví systémově popsal kupříkladu
britský teoretik Tim Copeland (2006). Trojrozměrný model (Obr. 2), který při promýšlení
konceptu heritage education7 navrhl, zohledňuje na rozdíl od výše uvedené české
deﬁnice pouze dvě základní podoby dědictví – hmotnou a nehmotnou. Naopak
na geograﬁcké škále je Copelandovo pojetí širší, neboť se nezaměřuje pouze na
dědictví místní, ale upozorňuje také na národní a mezinárodní aspekty této sféry.
Rovina třetí, pedagogická, zahrnuje kognitivní, afektivní a konativní kompetence
(Copeland 2006, 17). S pomocí uvedeného modelu pak autor charakterizuje tři
základní přístupy, s nimiž se lze při využívání kulturního dědictví v oblasti formálního
vzdělávání obvykle setkat.

Obr. 2 Vzdělávací potenciál
kulturního dědictví podle Tima
Copelanda (2006, 17)

výuku tradičních předmětů,8 jednak pro realizaci průřezových témat. Teprve ve chvíli,
kdy je vzdělávání zacíleno také na rozvoj konativních kompetencí, dochází podle
Copelandovy terminologie k „výchově pro kulturní dědictví“. Třetí přístup žákům umožňuje,
aby se různými aspekty kulturního dědictví zabývali ve smysluplném kontextu, a to nejen
z hlediska vzdělávání, ale také například z hlediska svého společenského uplatnění nebo
osobních zájmů (2006, 17–18).

V prvním případě, kdy se vzdělávací aktivity soustředí převážně na rozvoj kognitivních
kompetencí, se kulturní dědictví stává předmětem studia. Učíme se o kulturním
dědictví. Pokud se vzdělávací aktivity zaměří nejen na kognitivní, ale také na afektivní
kompetence, můžeme podle Tima Copelanda mluvit o „výchově skrze kulturní
dědictví“. V tomto ohledu skýtá historické prostředí vzdělávací možnosti jednak pro

Na základě didaktické analýzy pilotních školních projektů lze doložit, že české pojetí výchovy
ke vztahu ke kulturně historickému dědictví rozehrává celý výchovně vzdělávací rejstřík.
Projekty cíleně aktivizují všechny složky Copelandovy kompetenční roviny. Vedou žáky k tomu,
aby se o zkoumaných artefaktech či památkových objektech dozvídali nové informace.

7 / V češtině se zatím nejlépe osvědčuje překládat heritage education jako „výchova ke vztahu ke kulturně
historickému dědictví“ (Brabcová 2002, 291, Foltýn a kol. 2008, Parkan a kol. 2008). Z pedagogického hlediska
zdůrazňuje tento překlad zaměření na rozvoj afektivní domény („výchova ke vztahu“). Z hlediska obsahového
pak nezbytnost vymezit pojem „dědictví“ s ohledem na dynamickou povahu jeho utváření i uchovávání, které
má nejen kulturní, ale také sociální a politický rozměr. Odtud přízvisko „kulturně historické“. Blíže k tomu viz
Havlůjová (2009a, 76–77).

8 / Tim Copeland je spoluautorem slavné metodické řady, kterou vydávalo English Heritage v 90. letech 20. století,
aby podpořilo samoobslužné školní vzdělávání na památkových objektech. V edici průvodců pro učitele vyšly
například příručky, jak „skrze“ kulturní dědictví učit matematiku, zeměpis, angličtinu nebo výtvarnou výchovu.
Viz Copeland, T. (1991) Maths and the historic environment, London: English Heritage (EH). Copeland, T. (1993)
Geography and the historic environment, London: EH. Pownall, J. – Hutson, N. (1992) Science and the historic
environment, London: EH. Lockey, M. – Walmsley, D. (1999) Art and the historic environment, London: EH.
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Výchova o kulturním dědictví, skrze a pro kulturní dědictví

přebírají odpovědnost nejen za svůj proces vzdělávání, ale také za zlepšování kvality
života ve své komunitě (Illeris 2006, 23). Z těchto teorií pak vycházejí například koncepty
sociální inkluze a aktivního občanství, komunitního učení, globální a environmentální
výchovy, ale také vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Illeris 2006, Bertrand 1998).
Také Copelandovo pojetí „výchovy o kulturním dědictví, skrze a pro kulturní dědictví“ staví
z pedagogického hlediska na sociálních teoriích. Izolujeme-li první dva přístupy, může
se zdát, že vychází vstříc spíše pragmatickým představám, které chápou paměťové či
památkové instituce jako poskytovatele služeb. Děti a mladí lidé v počátečním vzdělávání
jsou pak speciﬁckou klientelou, do které se vyplácí, nejen s ohledem na budoucnost,
ale především na okamžitý zisk, investovat čas a energii. Přístup třetí, „výchova pro
kulturní dědictví“, však obvykle vede ke vzniku symetrického vztahu a k rozvoji partnerské
spolupráce.

Zatím se však zdá, že ani v českém, ani v mezinárodním prostředí nejsou příznivé dopady
autentického učení (Matulčíková 2007), které je jádrem „výchovy pro kulturní dědictví“,
dostatečně reﬂektovány. Přestože mnoho výchovně vzdělávacích projektů úspěšně
rozvíjí kapacitu mladých lidí stát se iniciátory a nositeli změn,9 v celé řadě institucí, které
spravují kulturně historické dědictví, převažují o roli výchovy a vzdělávání konzervativní
představy.10 V dětech a mladých lidech jsou vychováváni především „budoucí návštěvníci“
(Roker a Richardson 2003), popřípadě „ti, kdo se jednou stanou důležitými aktéry“
(Lane a kol. 2005, 352). Alespoň hypoteticky si však můžeme položit otázku: Proč by se
děti a mladí lidé, kteří se podílejí na projektech „výchovy pro kulturní dědictví“, nemohli
stát těmi, KDO „tady a teď“ rozhodnou, CO z odkazu minulosti má být zachováno
pro budoucnost?

Kompetence, které „výchova pro kulturní dědictví“ rozvíjí, jsou často totožné s těmi, bez
nichž se žádná zodpovědná péče o kulturní dědictví neobejde. Právě kompetenční rovina
Copelandova schématu proto představuje pomyslnou styčnou plochu, na níž se vzájemně
setkávají a prolínají cíle odborné péče i formálního vzdělávání. Přijmou-li paměťové
a památkové instituce děti a mladé lidi jako své partnery, může se na tomto základě
zcela „přirozeně“ rodit aktuální, společensky přijatelný smysl a význam dědictví minulosti
(Havlůjová – Sládková 2011, 15).

Ve světě kulturně historického dědictví otázka přinejmenším problematická, je z hlediska
(post)moderního pedagogického myšlení naprosto samozřejmá. Charakteristické rysy
„výchovy pro kulturní dědictví“ totiž korespondují s pojetím výchovy jakožto „zmocnění“
(angl. empowerment).11 Celá škála tzv. sociálních teorií „nahlíží vzdělávání právě z hlediska
jeho společenské dimenze“ (Illeris 2006, 23). Předpokládají, že učící se jedinci postupně

Už jsem však naznačila výše, že pro konzervativní svět odborné péče nemusí být horování
pro rozvoj výchovně vzdělávacího potenciálu kulturního dědictví, ani „dětská“ participace
na deﬁnování a ochraně kulturního dědictví, tak docela srozumitelné. Pedagogická
argumentace mluví jinou řečí. Ve světě kulturního dědictví proto bývají projekty výchovy
ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, respektive „výchovy pro kulturní dědictví“,
nejčastěji považovány za „nadstandardní“ službu veřejnosti, kterou si nemůžeme
dovolit. Podstav zaměstnanců a nedostatek ﬁnancí, které jsou dlouhodobě smutnou
realitou českých paměťových a památkových institucí, mnohde nebrání jen v realizaci
kvalitní odborné činnosti či prezentace sbírek. Také fyzická správa a údržba ze zákona
chráněných objektů dosahuje úrovně 21. století jen se značnými obtížemi. Takovou realitu
nelze brát na lehkou váhu. Avšak právě proto, soudím, stojí alespoň za zvážení, jakou roli
má ve světě kulturně historického dědictví hrát výchova a vzdělávání.

9 / Například cílem australského projektu Murray-Darling Basin Commission’s International Riverhealth Conference
bylo „podpořit skutečnou environmentální akci studentů,“ která by přispěla k ochraně jedinečného ekosystému
(Lane a kol. 2005, 355). Britské programy Young Roots a You, Me and the Climate usilují o „zapojení mladých lidí do
badatelských aktivit v oblasti kulturního dědictví“ (HLF 2008), respektive o „vybavení mladých lidí takovými znalostmi
a dovednostmi, které potřebují proto, aby dokázali ve svých komunitách prosadit změny“ vedoucí k ochraně klimatu
(YMC 2009).
10 / Srovnej například Stone 2004, HEREDUC 2008, UNESCO 2008.
11 / Pojem je v české pedagogice překládán nejčastěji jako „osvobození“ v souvislosti s pedagogickými teoriemi
Paulo Freira a Ira Shora. Nicméně překlad „zmocnění“ je také možný, viz poznámka Oldřicha Seluckého, překladatele
Bertrandovy knihy Soudobé teorie vzdělávání (Bertrand 1998, 164). Zde jím vyjadřujeme odvozený charakter „výchovy
pro kulturní dědictví“, tj. nikoli přímé následování tzv. pedagogiky osvobození.
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Využívají kulturně historické dědictví jako ústřední téma dílčích badatelských, uměleckých či
didaktických projektů, jejichž prostřednictvím si žáci osvojují klíčové kompetence. Zároveň
však kladou důraz na to, aby se účastníci projektů aktivně podíleli na řešení aktuálních otázek
či problémů, které jsou s předměty jejich zájmu spojeny. Aby tvořili produkty, které se uplatní
v reálném životě. Aby se do péče o kulturně historické hodnoty zapojili zcela autenticky, tady
a teď (Parkan a kol. 2008, 80–135, Havlůjová – Sládková 2011, 11–14).

Environmentální limity
„PAMÁTKOVÁ“ PÉČE

Udržitelnost

Obr. 3 Udržitelnost hodnoty kulturního
dědictví (Havlůjová – Sládková 2011, 16)

Hodnota
kulturního
dědictví
Socální potřeby
 VÝCHOVA

Z předchozího však také vyplývá, že pokusů o deﬁnici kulturně historického dědictví
se nelze zcela vzdát ani v „nových“ poměrech, neboť pro výběr a ochranu kulturních
hodnot jsou nezbytné. Zmínila jsem například, že podle Kate Clark je tradiční,
odbornou autoritou zaštítěná regulace stále častěji doplňována o prvky veřejné
diskuze a laické participace (2001). Změnu lze podle britsko-australské manažerky
a konzultantky v oblasti kulturního dědictví zaznamenat také v tom, že kriteria,
podle nichž je kulturní dědictví vybíráno, mají tendenci zohledňovat stále více
aspektů hodných ochrany či péče. Tradiční kriteria jako stáří, krása nebo národní
význam nejsou nahrazována, ale spíše doplňována o nové koncepty jako historická
paměť, místní speciﬁka nebo kulturní pluralita (Clark 2001, 104–106). Posun je
podle Kate Clark patrný také v odklonu od automatické ochrany všeho „starého“
k předjímání budoucích změn. Nejde už jen o ochranu dědictví z minulosti, ale
také o posilování odpovědnosti za dědictví, které vytváříme pro budoucnost. Tento
princip má „nová“ památková péče společný s koncepcí trvale udržitelného rozvoje
(Clark 2001, 106–107).

Ekonomické nástroje
 MARKETING

že v demokratické společnosti existují tři základní strategie – „památková“ péče,12
výchova a marketing, jimiž klíčoví hráči ve veřejném prostoru, tj. pověření odborníci,
politici i laici (Holden 2006), ovlivňují nejen zachování, ale také zhodnocování dědictví
minulých generací. V čem potom spočívá speciﬁcká role výchovy a vzdělávání?
Nedávno jsme na základě teoretické reﬂexe i analýzy příkladů z dosavadní praxe
(Havlůjová 2009b, Havlůjová 2008, Foltýn a kol. 2008, Parkan a kol. 2008) navrhli
v souvislosti s hodnocením výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví
následující odpověď:
Zatímco konzervátorské a restaurátorské technologie zpomalují fyzický zánik
hmotného dědictví, výchova objasňuje důvody, proč takové snahy vůbec vyvíjet.
Zatímco pravidla a způsoby ﬁnancování odrážejí užitnou hodnotu hmotného

Připomeňme, že koncepce udržitelnosti nabízí komplexní soubor strategií, které
v globálním i lokálním měřítku umožňují pomocí ekonomických nástrojů uspokojit
sociální potřeby při respektování environmentálních limitů (Rynda 1996). Budeme-li
analogicky uvažovat o udržitelnosti hodnoty kulturního dědictví (Obr. 3), můžeme říci,

12 / Pojem „památková“ péče zahrnuje pro potřeby této stati a příslušného schématu (Obr. 3) nejen
technologickou, ale také zákonnou ochranu památkových objektů, muzejních a galerijních artefaktů, archivních
pramenů apod.
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Vzhledem k zaměření a rozsahu tohoto příspěvku nezahrnuji pod pojmy „výchova
a vzdělávání“ otázku profesní přípravy pracovníků muzeí, galerií nebo památkových
institucí. Na druhou stranu je však třeba podotknout, že pro následující úvahy
nevystačíme ani s tradičním pojmem „osvěta“. Pokud totiž v souladu s výše řečeným
přijmeme alespoň hypoteticky tezi, že utváření společenské hodnoty kulturního
dědictví je dynamický, historicky podmíněný proces, je zřejmé, že hodnotu památek
nelze jednou pro vždy odborně deﬁnovat a laické veřejnosti pouze „osvětlovat“.
K otázce systematického a dlouhodobého utváření vztahu veřejnosti ke kulturně
historickým hodnotám zde proto přistupuji spíše z teoretických pozic „nové“
památkové péče (Fairclough, Harrison, Jameson, Schoﬁeld 2008) a „nové“ muzeologie
(Stam 2005, Karp a kol. 1992, Karp a kol. 1991).

Ba co víc, ukazuje se, že participace regionálních odborníků ze státních institucí,
neziskových organizací či místní samosprávy na přípravě a realizaci školních projektů
prohloubila také neformální a informální roviny celoživotního učení všech zúčastněných.
Podobně jako se žáci nevzdělávali pouze pro budoucnost, ale společně s učiteli a zástupci
partnerských institucí spoluutvářeli životy svých komunit, měli dospělí účastníci projektů
možnost učit se od sebe navzájem a aktivně přispívat ke změnám ve svém okolí.
V bezprostřední souvislosti s autentickým průběhem školních projektů tak docházelo
ke změnám ve smyslu udržitelnosti místních komunit (Pilotní školní projekty 2011).
Přihlédneme-li k aktuálnímu akčnímu plánu, který shrnuje vládní opatření ke Strategii
vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro roky 2011 a 2012, zjistíme,
že zmíněné školní projekty přispěly k naplňování prioritních opatření minimálně ve třech
oblastech. Podpořily zcela konkrétně rozvoj občanské participace a dobrovolnictví,
napomáhaly k formování poučeného a pozitivního vztahu k daným místům i ke snižování
sociálního napětí v místních komunitách (VUR 2011, 4–5).14

Připojíme-li výše citované závěry ze zprávy Opening Doors: Learning in the Historic
Environment (Attingham Trust 2004), která zohledňovala nejen formální, ale také
neformální a informální metody celoživotního učení, můžeme zobecnit, že výchova
a vzdělávání, zvláště působí-li v oblasti postojů, mají z hlediska udržitelnosti společenské
hodnoty kulturního dědictví stejnou váhu jako fyzická a legislativní ochrana nebo dotační
politika a generování zisku. Jak ilustruje trojúhelníkové schéma, ani jednu ze složek
rovnovážného systému se nevyplatí dlouhodobě podceňovat nebo zanedbávat.

Můžeme tedy uzavřít, že se nám podařilo z hlediska teoretické reﬂexe i praktických
zkušeností postoupit o kýžený krok dále. Víme, že dovedeme prostřednictvím společné
péče o kulturně historické dědictví podporovat autentický zájem dětí a mladých lidí
o „naši společnou budoucnost“. Ověřili jsme si, že kulturně historické dědictví jako
téma školních projektů poskytuje dobrý základ pro spolupráci školy a zainteresovaných
regionálních partnerů, čímž podporuje komunitní charakter péče o společný svět. Díky
debatám s dalšími teoretiky i praktiky, z nichž někteří se uvolili přispět i do této publikace,
jsme si potvrdili, že existuje mnoho účinných a zajímavých cest, jak „zanechat budoucí
generaci svět alespoň tak rozmanitý a produktivní,“ jako je ten, který jsme zdědili my
(Pečujeme o Zemi – strategie trvale udržitelného života, 1991). Stačí si jen vybrat
a po některé z takových cest se vydat. Nebo ještě lépe, začít objevovat cestu vlastní.

Závěr
Podle Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015) mají být
účastníci počátečního i dalšího vzdělávání vedeni k tomu, aby si osvojili takové způsoby
myšlení, rozhodování a chování, které přispějí k udržitelnému jednání v jejich osobním,
pracovním i občanském životě (MŠMT 2008, 1). Výše uvedená teoretická východiska
„výchovy pro kulturní dědictví“ naznačují, proč a jak lze tohoto cíle účinně dosahovat
prostřednictvím společné péče o kulturní dědictví. Praktické příklady, mezi nimiž od
jara 2011 ﬁguruje i šestnáct pilotních školních projektů, které vznikly v rámci projektu
Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností
žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit, dokládají, že „výchova pro
kulturní dědictví“ může být úspěšná i v českém prostředí (Pilotní školní projekty 2011).

14 / V Bečově nad Teplou, Brně, Českém Krumlově, Dolní Dobrouči, Doudlebách nad Orlicí, ve Dvoře Králové nad
Labem, v Havířově–Bludovicích, Hodslavicích, Hranicích na Moravě, Chocni, Chomutově, Lišově, Ostravě–Svinově,
Teplicích, Trmicích a ve Vodňanech (Pilotní školní projekty 2011). Viz též: Dušan FOLTÝN a Hana HAVLŮJOVÁ
(eds.), Cultural Heritage and Sustainable Development: Eight Case Studies from Czech Schools. Kulturerbe und
nachhaltige Entwicklung: Acht Beispiele aus der tschechischen Schulpraxis. Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj:
Osm příkladů z české školní praxe, Praha 2012.

13 / Srovnej English Heritage (2005).
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i nehmotného dědictví pro společnost, výchova spolupůsobí při deﬁnování jejich
hodnoty kulturní. Ani nejpřísnější zákonná opatření, ani sebeúčinnější reklamní
kampaně však nepřinášejí z dlouhodobého hlediska kýžený výsledek, pokud si
lidé-laici kulturního dědictví neváží a nehodlají se aktivně podílet na jeho ochraně.13
„Výchova pro kulturní dědictví“, potažmo projekty výchovy ke vztahu ke kulturně
historickému dědictví úctu a zodpovědnou péči o kulturní dědictví programově
pěstují. […] Díky partnerské spíše než „uživatelské“ spolupráci škol s paměťovými
a památkovými institucemi mohou výsledky [výchovně vzdělávacích] projektů
přispívat nejen k udržitelnosti daného stavu, ale také ke kvalitativnímu posunu
– udržitelnému rozvoji (Havlůjová – Sládková 2011, 16).
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Sustaining Community Heritage :
a View from Wales
•••
Udržování komunitního dědictví :
pohled z Walesu

Abstrakt
Příspěvek reﬂektuje vývoj komunitní péče o kulturně historické dědictví v kontextu
profesionalizace britské památkové péče a z hlediska legislativních a sociálních
změn, k nimž dochází v souvislosti s evropskou integrací. Historická perspektiva
umožňuje detailně prozkoumat některé základní deﬁnice, zejména ve vztahu k pojetí
komunity, a dále ve vztahu k povaze a autoritě historického poznání. Jako zásadní
jsou identiﬁkovány otázky, které vznikají ve snaze skloubit zdola rostoucí individuální
a komunitní aspirace přirozeně spojené s identitou a sociálně ekonomickými zájmy
o přežití a „vnější“, politicky shora prosazované koncepty jako obnova a udržitelnost.
Proces adaptace těchto občas konﬂiktních požadavků směrem k eticky přijatelné praxi
je ilustrován na příkladech z Walesu.

Abstract

David AUSTIN

This paper brieﬂy explores the history of community engagement in heritage within
the British topographic tradition and within the context of professionalisation and the
changing patterns of legislation and social issues in Europe. This historical perspective
permits the exploration of some core deﬁnitions, especially in relation to the meaning of
community and to the nature and the authority of historical knowledge. The key issues
are those of integrating bottom-up individual and community aspirations related to
identity and social and economic survival with top-down policies such as regeneration
and sustainability. The adaptation towards an ethical practice which delivers results
in this context of occasionally conﬂicting demands is explored through applied case
studies in Wales.
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The culture and nature of communities was thus deﬁned in written and graphic form by
rich white males, and, although written locally, it was a top-down view of heritage with
a list of prized items which is still very much the same today. Essentially, however, this
was seen as all one thing with no separation of knowledge into different domains of
knowledge and expertise.
To these elements of rational enquiry, were added, in Gilbert White’s own day, another
layer, that of Romanticism and idealism, which was:
• Nationalistic: racial and ethnic essences contained in people, things and nature;
• Aesthetic: architecture, landscape perceived as architectural and art history: this was
closely related to High Gothic Revival in design culture;
• Sense of decay and loss in the confrontation between nature and culture: nostalgia
and the ruin became the memory of a lost innocence and a heroic past;
• The past became also a source of identifying the tyrannies of class and afﬁrming the
common inheritance of all – Thomas Paine’s Rights of Man.

Using Lhuyd’s list and other contemporary works, we can see that, by the late
eighteenth century, ofﬁcial ‘polite’ heritage consisted of certain categories of knowledge,
an established epistemology:

From the mid nineteenth century in Britain, there came the formation, at county level,
of a large number of societies for the promotion of history and antiquarianism, but
still controlled by regional elites (men of property and standing) co-operating together
bringing local history in line with national history (Levine 1986). Essentially still the local
and publicly-validated sense of the past was sustained by consensus views of value and

• Genealogy and descent of those in local elites (manorial lords etc) who sought to
record their historic position in society as ﬁxed and given by right of birth and thus
unchallengeable;
• Local history, land use and ecology written by the educated and propertied upper
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classes with a list of acknowledged items of worth and cultural value reﬂecting
progress in a liberal society;
• Ruin as monument of greatness, a visual and material source for the legitimation of
their own power and authority, as it was also being conﬁrmed by constant reference
both to their place in the national structures of political power and to the intellectual
elites in the great societies of knowledge, such as the Royal Society or the Society of
Antiquaries. Their maintenance was undertaken as acts of patronage.
• Dominant historical narrative of enlightened progress, represented as a uniﬁed and
unifying political and social consensus, the homogenous and only truth to be found
everywhere in the British countryside, the history and heritage of an ‘economy of
rational human nature’.

The continuous tradition of community engagement in the Heritage of Britain stretches
back as far as we have documents and indeed, it could be argued, that this can be found
in the prehistoric archaeological record as one generation preserved the monuments
of its predecessors as at Stonehenge or Pentre Ifan. However, in its present form its
origins are best traced from the Enlightenment, in its attitudes to history and locality:
what I have called the ‘topographic tradition’ (Broadway 2006). A founding father of
this in Britain in the seventeeth century was John Aubrey (Poole 2010): his discoveries
were by conversation and travel from place to place around Britain where he stayed with
aristocratic and gentry friends indulging in slanderous gossip and recording the ancestry
of both people and place (Bennett 2007). In Wales his equivalent was Edward Lhuyd,
Keeper of the Ashmolean Museum (Jones 2009): he sent questionnaires, preserved in
the manuscript Parochialia, to priests and local men educated at Oxford and Cambridge
as a ﬁrst step in a vast study of British heritage which was never ﬁnished (Morris
1909–11). The questions and the answers that survive are of interest since they list the
agenda and topics of heritage as they were being set by locally powerful, educated elites
interacting with national ﬁgures. However, as topographers they were interested not in
the individual categories of the past, but in a holistic understanding of localities and
places, making no distinction between culture and nature. Such wholeness of perception
and interest can be seen on William Stukeley’s famous plan of Avebury, one of Britain’s
most famous neolithic monuments (Haycock 2003). The monument is present, but
depicted within a whole contemporary landscape, one enlivened not just by buildings but
also by people. It is a representation of the past in the present (the heritage), embracing
both cartography and art, another constituent of the modern practice of Heritage. This
wholeness is what Gilbert White called Natural History in his famous book of 1789 on
Selborne in Wiltshire (Mabey 1986), and what today we might call landscape.

practice of heritage: e.g. the Ancient Monuments Act and the Inspectorate of Ancient
Monuments in 1882 (Saunders 1983); the Royal Society for the Protection of Birds in
1889; the National Trust in 1895; the Victoria County History in 1889 which created
histories based on parish narratives with a central component of genealogy and local
patterns of authority and wealth; the Royal Commission on Ancient And Historical
Monuments in 1908 with its county Inventories of all the important national monuments.
What these all achieved was the beginnings of a process of conservation which
sought to protect and celebrate the monuments of a professionally and emotionally
agreed national heritage wherever it was to be seen and experienced throughout the
British landscape. This was not possible, however, without the bedrock and political
constituency of community sentiment for the heritage within the topographic tradition.

What began to alter and add to this, however, was the accelerating industrial urbanism
of the mid-nineteenth century and the accompanying political sentiment of Romantic
Socialism, both of them highly inﬂuential in the movement towards conservation
legislation and a professional practice of heritage. This was fed by a sense of an
accelerating, and substantial, loss of connection with the countryside and its traditional
ways and social bonds. This was, it was felt, caused by technology and greed destroying
craft while fast-growing urban complexes moved the balance of population (and
ultimately power) from the countryside to the new industrial cities. A signiﬁcant element
of this, as the 19th century ended, was the rise of an increasingly large and comfortable
suburban and artisan middle class retaining, however, a strong sentimental relationship
with an idyllic countryside based on literatures and formal histories of a romanticised and
golden past. This manifested itself in middle and working class tourism, and the growth of
a sense that there existed ancient rights of access to the countryside and to a common,
rural past. A nostalgia for the embedded past became lodged not so much in the rural
communities themselves, but in a growing suburban middle class elements of which
would periodically ‘return’ and seek to resurrect a lost age.

One other movement at this time which assisted but also fundamentally changed the
nature of heritage practice itself was the fragmentation of institutional research and
knowledge within universities and government departments into subject specialisations
and disciplines which broke across the older more holistic understanding of the British
topography which the likes of Aubrey, Lhuyd and Stukeley represented: it remained
top-down but with new professional elites in new institutions of conservation and
management, deploying discrete areas of legislation and practice:
•
•
•
•
•
•
•
•

The ﬁrst stirrings of conservation came with urban romantic socialists like William
Morris who created the Society for the Protection of Ancient Buildings in 1877, creating
a ﬁctive sense of a golden past through literature, through acts of design and return
to traditional craft, with design consciously used as a medium of memory and the
assertion of moral value: the Arts and Crafts Movement (MacCarthy 1994). Ironically,
although this movement invoked a tradition of rural artisan values, it was really the
middle classes led by gentry that began to build the great structures of an advanced

Architectural History: historic buildings and monuments
Art History: galleries and collections
Economic and Social History: vernacular buildings
Botany and Biology: nature and environmental conservation
Geography: settlement and landscape conservation and planning
Local History: civic societies and local amenity
Archaeology – my own discipline: ruins, archaeological sites artefacts and landscape
Anthropology and Ethnography: the folk life conservation movement

Two World Wars in the ﬁrst half of the 20th century actually changed little to begin with,
rather accelerating the sense of threat and loss, not least in the countryside with the
demise of the great gentry and aristocratic houses and parklands after the First World
War, and, in London and elsewhere with the Blitz causing the damage to much of the
architectural heritage after the Second. The national institutions were strengthened
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by structures of patronage. However, it was this network of societies and local groups
which has formed the continuous and sustained tradition of interest and concern for the
historic narrative of communities. Their vast array of journals and publications contain
multitudes of articles drawing attention to the contents of parish records and to the
existence and meaning of small monuments in the landscapes. In addition to this there
are many community histories written by local people and published both privately and
by small ephemeral presses. This is an essential part of the bedrock in Britain of local
interest in, and support for, heritage conservation. Most of these societies still continue
preserving the fundamentals of a genuine amateurism embedded within communities.

and professional practice was consolidated. Certain important trends, present earlier,
began to ﬁnd a new strength in national legislation: e.g. town and country planning
with its preservation of local heritage within the planning laws and practice; creation of
National Parks based on statutory designation of large areas of landscape as Areas of
Outstanding Natural Beauty.

Agency, that is the individual and his or her capacity to act within the frameworks of the
social structure; this relates primarily to the world immediately around them, perceived
and understood through their own senses and those of people familiar and closely linked
to them and trusted by them; it is experienced through the spaces of habitual occupation,
that is their village or town or, sometimes, their workplace. This acts not through the
creation of national narrative and monument but through personal story and memory.
It is narrated as personal and family history usually oral but sometimes documented
(e.g. written family trees usually in manuscript form and unpublished), through small
group experience remembered at reunions, again sometimes written down although
usually only at national level (e.g. the ofﬁcial history of the British Legion, rather than the
shared and orally repeated memories of military experience in the local branch meetings).
Perception and relevance of the past is entirely contingent on individual or small-group
experience of events, on class, gender, ﬁnancial circumstances, on health and body
functionality (e.g. disabled or clinically depressed) and place perceived as home. This
heritage is memorial, local and bottom-up.

Before I do that I want brieﬂy to be very academic: I want to offer an analysis drawn from
anthropology and sociology to try to tease out what may be happening as an aspect of
the dichotomy between social structure and the agency of the individual.

The fundamental difference is that structural, monumental time is constructed moving
forward at a steady and progressive pace from year to year, from age to age and is
designed to be permanent and needs to be conserved, while memorial time is seen from
the present backwards (regressive) and fades and dies as people themselves age and die.
Memorial time is about a hundred years long and must die as each generation creates its
own bank of memory. The question this raises is this: does the attempt to conserve the
personal and local run counter to its very role in society and its essential nature?

Social structure, that is the formal organisation of society whether as institutions, laws,
ethics, moralities, ideologies, religions or political systems: all of which is based on an
agreement (willing or coerced) to co-operate on a collective basis for the common good,
albeit one that this is often subverted by elites for their own purposes. Group identity
and cohesion is vital to this basic agreement, but is in a constant state of construction
and reconstruction. At the core of this identity is a sense of a shared history, the facts of
which are themselves the matter of broad agreement, a consensus view of a common
inheritance and tradition which is taught to the young through formal education. This
manifests itself as national narratives, the stories of peoples, and as monuments of
that shared past, things which attest to the nature and truth of the national story and
demonstrate and are the national character. These are buildings (whether designed to
be public monuments from their inception or given that status); they are also designated
landscapes or collections of artefacts. All are administered and validated through the
structures of European society, which, ironically, is largely urban in its perceptions and
motivations and is essentially top-down.

I tend to think that the notion of community sits at an interesting intersection between
structure and agency. Here we need to accept that in terms of community heritage,
community usually means a geographically limited space within which a relatively small
number of people live: a village, a small town, a suburb, a parish, ‘y sqwar milltir’ (‘the
square mile’) in Welsh. If we accept this, although there are clearly other deﬁnitions, then
the community is local and personal, but it is also integrated within the structures of the
state and the wider society. In other words the special role of the community is that it is
the meeting place of the top-down and the bottom-up, of the national or international and
the personal, of structure and agency. The monuments and memories of a community
can and do represent and tell the story of both the national and the personal.
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By the time I began my career in the late 1960s and early 1970s, however, the
practice of heritage was settled: it was largely top-down; traditional elites of local
and national power had been supplemented by a professional class managing
a consensus heritage based largely on national history and on liberal values established
during the Enlightenment. However, the political basis of that consensus was being
challenged by two contrasting forces very much at play in the way in which we view
and conserve our heritage, trans-nationalism and localism, both of which have led us
to the growing importance of community and the vital role played in it by heritage.

In seeming contrast to this conscious development of transformative trans-national
heritage there has also been a trend towards localism. Part of this has been a distrust of
distant political processes undertaken by national or even super-national governments.
Certainly in the United Kingdom this has seen a growth in political action at local level
which is often non-partisan and intended to deal with local issues in local ways; a trend
identiﬁed as Civic Social Action. Some people have felt themselves empowered to act
by the feeling that they may not be able to change government policy through national
representative democracy, but they can act to make local changes or to conserve the
things they feel to be precious such as heritage and by these means put pressure on
their elected representatives. However, this tends largely to be true of vocal middle-class
minorities who already possess much while the dispossessed and disadvantaged are
often excluded and who feel that they have no stake in the histories and heritage being
promoted and conserved. And it has been noticeably easier to undertake community
heritage in the countryside rather than the post-industrial cities where history and identity
are even more complex, problematic and conﬂictual.

At the same time as this there was an increasing popularisation of history and heritage
through the media. Clearly programme makers and schedulers were encouraged
to this by massive viewer ﬁgures clearly meeting an appetite for history from that
constituency I have talked about especially in those forms of it which could be related
to the personal experience of the local and the personal – how to trace your own
ancestry (BBC: Who Do You Think You Are), how to understand the architectural and
human history of your own house (BBC: The House Detectives), how to look for the
past buried in your own garden or high street (Channel 4: Time Team). And some
of these programmes identiﬁed and celebrated the power of community action,
especially in preserving and renovating buildings (BBC: Restoration). Added to this
many of the national and regional institutions of heritage have made the archives of
knowledge accessible on-line, thus breaking through the natural reluctance amongst
amateurs to enter the daunting doors of museums, national libraries and record
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In my own experience an important primary motivator of this localism has been not the
cultural, but the natural heritage. Communities have been encouraged to take more
control of their immediate environments and to make the small acts of conservation
which can build towards a better way of life for all. This was part of the Rio Accord in
1992 and the motivation behind Local Agenda 21. This, of course, also has its roots in
a romantic idealism, and can be detected in early expressions of this in Britain, such
as the organisation Common Ground (Clifford and King 1993). What is noticeable
and encouraging is that, although environmental conservation was the intention it
was recognised from the start that the natural world was actually a result of human
management and interaction for thousands of years and that cultural history had an
enormous part to play in identifying practices in the modern world that would reverse
the processes of destruction and degradation. Part of this was the local history of land
use and another was the reviving of traditional crafts and skills of management. This has
manifested itself in a greater realisation that environments are best sustained through
care for both the natural and the cultural: for me this is summed up in the European
Landscape Convention of 2004 (Fairclough & Rippon 2003). A very recent environmental
movement in Britain inspired by this and driven by the threats of climate change and the
carbon fuel crisis has been Transition Towns (Hopkins 2008). This has explicitly used
history to identify the possibilities of a more sustainable future drawn from the practices
of a past remembered within the community.

In this, I believe, lies the growing importance of community heritage. To explore this
I want to return to the trends of the last forty years or so, a period during which there
has been a switch to greater community engagement. At the European (at ﬁrst western
European) trans-national level there was, for a while, a conscious policy of transcending
and thus diminishing the chauvinism of national narratives by creating a sense of
European common identity (e.g. the Celtic Heritage of Europe, Culture 2000), a kind of
super-nationalism. In the wake of nationalist wars of the ﬁrst half of the 20th century this
was entirely understandable. This has been supplemented by EU social programmes
which have found common cause across national boundaries through programmes such
as InterReg. These have frequently engaged heritage in ways which have encouraged
individual communities to ﬁnd shared historic characteristics and trajectories across
national borders and so win resources to carry out acts of preservation and presentation.
Such programmes have also favoured the cultural and heritage activities of regional
government and lent support to the processes of devolution. Often this has involved the
historic identities of smaller nations until recently suppressed within larger nation states
with colonial histories. Such a trend has actually enabled local communities to have more
conﬁdence in their own histories which had not until recently formed part of consensus
national stories. This is certainly the case in Wales.

of conservation and, indeed, to the narratives of the past sanctioned by the national
consensus of what is legitimate history. Thus what appears to be bottom-up communityled is, on closer examination, merely another way of doing what has been done for
a hundred years or more by national organisations and is thus actually another form of
top-down control. Community organisations have thus become brokers in the interplay
between structure and agency.

All of this has been accelerated by a change in heritage policy by the national and
European governments towards encouraging communities and individuals to take more
responsibility for conserving the heritage and writing their own histories at the local level.
The mechanisms for this include a recent reduction in the stafﬁng and powers of central
heritage authorities and an increasing requirement for ‘stakeholder’ engagement at the
appropriate local levels. This has been coupled with the notion that the heritage is best
preserved through speciﬁc acts of sensitive, but sustainable development, undertaken by
either individual enterprise or collective civic action. The process from the top-down has
been the increasing use of grant-aid to support speciﬁc projects, but largely only in their
‘risk capital’ initial phases with little on-going recurrent funding. The primary motors for
this in Wales have been the various Lottery Funds, especially the Heritage Lottery Fund,
various short-term local and national government grant schemes and similar resources
through the European Social Fund. Very recently the Heritage Lottery Fund has taken
positive action to fund the training of volunteers in the necessary skills to undertake acts
of heritage conservation (HLF 2011).

In this the most important counterweight to the top-down instinct for control is the greater
empowerment of the individual through the promotion of liberal democracy, through the
concept of, and legislation for, the human rights of the individual, using technologies
of the personal and local (personal computers, cell phones, the internet and social
networking). This gives agency in society much more opportunity and motivation to assert
other identities and values beyond those promoted by the apparatus of social structures,
not necessarily in conﬂict with it, but potentially so. These alternative identities and
histories, however, are memorial and thus ephemeral and will rarely ﬁnd their way into the
formal and monumental heritage. It does not stop the formal heritage organisations from
colonising these personal and electronic spaces to suit their own agendas even creating
portals which appear democratic, but are actually subject to editorial scrutiny.
What has this all led to? There is now a plethora of community organisations all jostling
for space and resource. These include European-funded LEADER organisations (e.g.
PLANED 2011); Community Enterprise Groups (e.g. Menter Aberteiﬁ 2011); groups
motivated by environmental change (e.g. Transition Llambed 2011); Civic Societies
operating as local pressure groups (e.g. Oxford 2011); Community History Societies
(e.g. Kidwelly History 2011); Building Preservation Trusts (e.g. Llanelli House 2011); and
Heritage Partnerships (e.g. Blaenavon 2011).

What all this has created is a modiﬁcation to the professional practice of heritage.
Instead of people in big national institutions, we now have a growing number of
professionals who migrate from project to project giving expert support to individuals,
conservation groups and communities. Another trend has been for some expertise to
be embedded in voluntary community organisations, although this has to be mixed with
other skills especially the political skill of tracking where the next set of grants might be
and how to bend projects to ﬁt the ever-changing criteria of funding bodies.

Formal education systems are slowly moving from the delivery of a knowledge of
the past related entirely to the national narrative and engaging children in learning
through engagement with their own personal and local environment (Wales Curriculum
2011). This is not only about history, but also about geography, the earth sciences,
environmental issues and even politics. Good teaching will use this local material to
identify relevant heritage or good environmental practice and embed, at an early age,
the values and skills most ﬁtting to the long-term beneﬁt and sustainability of their

One key aspect of this professionalization of the local, however, and of the increasing use
of ﬁxed-term funding has been that what appears to be bottom-up initiative is usually
controlled by criteria and quality standards which refer back to the old national practices
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ofﬁces. In Wales recent examples of this are: Coﬂein (2011) of the Royal Commission
on Ancient and Historical Monuments in Wales; The People’s Collection (2011)
produced by a consortium funded by the Welsh Government; and Archwilio (2011)
the historic environment records of the four regional archaeological trusts. Also
noticeable on the web is a proliferation of histories of speciﬁc localities created by
community action groups, e.g. Kidwelly in Carmarthenshire (Kidwelly History 2011).

death by archiving the personal. Is this true of community histories and archives when
there are no long-term sustainable institutions to conserve and curate them?
And here perhaps is the true heart of all the problems for community heritage: if we wish
these assets to have sustainable futures, how do we create the long-term institutions
that are needed and what will they look like? Can we institutionalise the local past? This
is the question for the preservation of oral history, of heritage walks, of heritage signs, of
small building conservation, of brochures and pamphlets, of web-sites. The world is full of
ephemeral and unsustained initiatives which have a brief life. But should this worry us?
Is it not the lesson of the long history I have already described? Is it not inherent in the
memorial that it cannot and should not be sustained and is of its very nature fragmentary
and fragile?

With all this activity emerging around the concept of Community Heritage a number
of issues do arise. For example, whole geographical communities are rarely engaged
and active groups within them may represent that they are speaking or working for the
community while having no mandate for such a claim. This is often glossed over as
community leadership, but can lead to widespread alienation and antagonism, e.g. the
role of Civic Societies as enforcers of middle class aesthetics through planning law. Even
geographical communities (however small) are not unitary and may have embedded
conﬂicts which can, ironically, become part of the heritage, e.g. sectarian communities
in Northern Ireland. Also, despite all this feeling like a large new initiative, for reasons
already explored above, most communities already have groups, some very long
established, which although not directly engaged in heritage, nevertheless feel that they
are the traditional curators of the community’s memory. And some have no connection
to the consensus of history and identity: giving the disadvantaged or disaffected or
alienated or minority a voice and a stake can be very difﬁcult, especially in heritage where
most of the values and objectives are determined, top-down by the urban, professional
middle classes in the European experience.

The compromise may be in linking these activities to social structures which have some
chance of permanence or longevity, such as:
1. Well-founded and well-resourced conservation institutions whether governmental or
non-governmental, but this usually needs to be underpinned by legislation;
2. The market economy either through heritage or environmental tourism;
3. As a by-product of other institutional functions – e.g. a conserved building used as
ofﬁces – although usually this leads to compromises to permit changes in function;
4. Linkage to the needs of formal and institutional education, although in Britain this is in
reality largely an aspect of the market economy (i.e. schools buying into the project);
5. Private ownership;
6. Patronage which produces endowment;
7. Transfer of items of local action to local authority maintenance and sustenance, but
this is often subject to the vagaries of local ﬁnancing.

For communities and individuals alike, therefore, there is a strong temptation whether
consciously or unconsciously to validate their own local heritage by reference to national
story or mimic the national concept of the monument. This may be designed deliberately
to draw down resources from the national or international level or be due to a tendency
to compliance with law or professional practice and thus win conﬁdence for their actions
through reference to established authority. The true voice of the local is often subdued
by such self-imposed considerations and a clear example is the present attempt through
technologies to capture the oral memory and institutionalise it at local level. Sadly, the
internet is becoming littered with dead web-sites and computers ﬁlled with personal data
which formal history has no hope of ever using. In one sense it is an attempt to defeat

There is only one other way to move beyond this: to create sustainable civic societies
where community of interest sustains long-term voluntary action at the local level.
At the end of the day the biggest problem with sustainable community heritage is,
ironically, also its greatest strength: in bringing together structure and agency with their
fundamentally different engagements with the past, the process of creating partnerships
will bring greater creativity and greater political strength, but at the same time it places
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communities. Universities also are linking in more to communities as their responsibilities
to economic regional growth are emphasised by the government funding bodies
for universities (e.g. my own project, see Strata Florida 2011). As far as Heritage is
concerned this is often focussed through training for cultural or environmental tourism
or through training for the various aspects of the heritage business, from building
techniques to management consultancy.

R. H. Morris (ed.) (1909–11) Parochialia being a summary of answers to ‘Parochial queries in order to
a geographical dictionary, etc., of Wales’, in Archaeologia Cambrensis supplements, April 1909, 1910,
July 1911
PLANED 2011: http://www.planed.org.uk/
Poole, W. (2010) John Aubrey and the Advancement of Learning, Oxford: Bodleian Library
Saunders A.D. (1983) ‚A century of Ancient Monuments Legislation 1882–1982‘, Antiquaries Journal
63, 11–33
Strata Florida 2011: http://www.strataﬂorida.org/
The People’s Collection 2011: http://www.peoplescollectionwales.co.uk/
Transition Llambed 2011: http://www.transition-llambed.org.uk/
Wales Curriculum 2011: http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/090721historyguidanceen.pdf
Another example, much more problematic is the desire to conserve the past within the fabric of our own
homes or to halt the loss of buildings and amenities in our own local communities.

a much greater responsibility on individuals to act within groups and to ﬁnd ways of
renewing their cohorts of volunteers and their energies and sense of purpose over long
periods of time. The history I have outlined suggests that this may be possible. In the
end, however, we have to say that the best way to do this is to show very clearly that such
continuity is in the best interests of everyone, that economic beneﬁt is spread to all and
not conﬁned to restricted elites and property owners and that identities and histories
include all. It is a huge task in difﬁcult times.
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The Abbey School Programme – Pupils in the Abbey ruins at
Strata Florida: Pupils from seven local primary schools in the
Tregaron cluster participated in excavation, ﬁnds handling,
graveyard survey, and exploring old buildings. These visits are
part of the programme of interaction with the local community.
Program pro školy – Žáci v ruinách bývalého opatství Strata
Florida: Žáci 1. stupně ze sedmi místních základních škol
(Tregaron) navštívili vykopávky, hledali repliky nálezů,
prováděli výzkum náhrobních kamenů a zkoumali staré
budovy. Jejich návštěvy jsou součástí programu spolupráce
s místní komunitou.

4

Strata Florida Research Project – The Great Gatehouse
(2010): This is a view from the east of the excavation of a large
building complex, currently interpreted as the Great Gatehouse
of the Abbey.

1

Strata Florida Research Project – Undergraduate Teaching:
The provision of real experience of a ‘live’ research dig is an
important component of the archaeology degree at University
of Wales Trinity St David, Lampeter.
Výzkumný projekt Strata Florida – univerzitní výuka: Důležitou
součástí studia archeologie na Velšské univerzitě Trinity St David
v Lampeter je práce na „skutečném“ nalezišti.

2

2

Strata Florida Research Project – Postulated Plan of the Abbey
Precinct: This, at the moment (June 2008), is our best guess for the
layout of the Abbey. It was clearly a busy place even on this evidence
and possibly the largest Cistercian precinct in the British Isles.
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Výzkumný projekt Strata Florida – Velká brána (2010):
Pohled od východu na vykopávky rozlehlé stavby, která je
aktuálně interpretována jako Velká brána opatství.

Výzkumný projekt Strata Florida – Pravděpodobný plán
klášterního okrsku: Momentálně (červen 2008) jde o náš zatím
nejlepší odhad, jak opatství vypadalo. Podle všeho se jednalo
o velmi rušné místo a možná i největší cisterciácký areál na
Britských ostrovech.
4
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The Role of The Ecomuseo Dei
Terrazzamenti E Della Vite in Community
Development 1
•••
Role ekomuzea Dei Terrazzamenti E Della
Vite v rozvoji místní komunity

Abstrakt
Demokratizace kultury a kulturního dědictví patří mezi důležité odpovědi na výzvy,
které ve 21. století přináší proces globalizace. Přibývají snahy místních komunit
deﬁnovat a ochraňovat své místní dědictví a zároveň je využívat jako zdroj udržitelného
ekonomického rozvoje v oblasti environmentálního a kulturního turismu. V mnoha zemích
se proto prosazuje původně francouzský koncept a praxe tzv. ekomuzeí. Umožňují
obyvatelům určitého regionu, aby pojmenovali, zhodnotili a zároveň oslavili místní
jedinečnost a identitu. Příspěvek nejprve představuje a kriticky reﬂektuje principy,
na nichž je fungování ekomuzeí založeno. Následně ukazuje, jak konkrétní komunita
v severní Itálii (v Cortemilia) tyto principy uplatňovala v praxi. Cílem bylo využít dostupné
přírodní a kulturní zdroje a umožnit místním lidem, aby znovu objevili zdejšího „genia loci“
a zároveň oživili svou sounáležitost. Na závěr je zařazeno srovnání poznatků z Cortemilia
s výsledky činnosti dvou dalších ekomuzeí, která byla vytvořena s cílem podpořit
komunitní rozvoj.

One important reaction to globalization in the twenty-ﬁrst century has been the
democratization of culture and heritage. Local communities have increasingly attempted
to recognise and conserve their heritage resources and use them to create sustainable
economic development through ecotourism and cultural tourism. Ecomuseum philosophy
and practical processes, although they originated in France, have been used in many
countries to enable local residents to deﬁne, validate and celebrate local distinctiveness
and local identity. This article introduces and critiques these philosophies and
processes and then describes how one community in the north of Italy (Cortemilia)
used them to harness the natural and cultural resources of its locality to enable local
people to re-identify their own ‘sense of place’ and rekindle pride in their community.
The conclusion compares the processes and outcomes in Cortemilia with two other
ecomuseums created to aid community development.

ARCHEOLOGIE

Peter Davis (GB)
International Centre for Cultural and Heritage Studies at the School of Arts and Cultures
Newcastle University, p.s.davis@newcastle.ac.uk
Donatella Murtas (I)
former coordinator of the Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia CN,
do.murtas@gmail.com

Klíčová slova

UK IT

Ekomuzeua, komunitní rozvoj, Itálie, Cortemilia
46

47
46

Peter DAVIS a Donatella MURTAS

Abstract

Peter DAVIS a Donatella MURTAS

traditional objectcentred curatorship to new practices that put people and communities
ﬁrst. A new kind of museum was required to deliver these goals, and in France, George
Henri Rivière and his colleague, the then General Secretary of ICOM, Hugues de Varine,
developed the ﬁrst material expressions of the community/integrated museum model
that had been promoted in Santiago. This demanded a radical change in thinking, the
museum as a building being replaced by the notion of the museum as a place, a distinct
geographical area with its own innate characteristics expressed through its geology and
landscape, nature, material culture, its people and their intangible heritage. It was Varine
who coined the word ‘écomusée’ (in 1971, for the use of the then French Minister for the
Environment, Robert Poujade) for this new vision of ‘museum as place’ with a democratic
community-centred approach.

Key words
Ecomuseums, community development, Italy, Cortemilia

The small town of Cortemilia had once beneﬁted from a strategic geographical location
between the coast and the hinterland. It was renowned for its high quality agricultural
produce, but had suffered, like many other rural areas in Europe, from economic decline,
emigration and the consequent abandonment of farmland. In addition, from 1889 to
1996 the valley had been heavily polluted by a chemical factory located 30 kilometres
from Cortemilia and in 1994 a terrible ﬂood emphasized the fragility of a cultural
landscape that had lost its purpose. The terraced hillsides lay partly ruined at the
bottom of the valley, a visual metaphor for environmental and social erosion. In 1996
the factory closed, but only after several years of lobbying by the local inhabitants. The
townspeople of Cortemilia now had an opportunity to assess their options and face the
challenge of creating a new future. It was at this point that an ecomuseum approach was
suggested, utilizing the town’s local distinctiveness with its links to history, landscape and
environment. This article explores how ecomuseum principles were applied in practice,
using local heritage to provide sustainable solutions for this small rural community.

The ﬁrst tentative steps began in France in the late 1960s, the ‘Maison des techniques
et traditions ouessantines’ and its associated ‘circuit museographique’, which opened in
July 1968, being regarded as the world’s ﬁrst ecomuseum. Close links were made with
conservation and interpretation within the French Regional Nature Parks, an holistic
approach to the interpretation of ecology, nature, landscape and rural life. In contrast,
the urban setting of Le Creusot, near Lyon, was the site for an experimental industrial
ecomuseum opened to the public in 1974, its purpose being the regeneration of the area
by developing a ‘fragmented’ museum (a number of scattered but linked heritage sites)
in a democratic, inclusive way. The idea of a ‘split site’ museum has gradually become
integral to the development of ecomuseums worldwide.

Ecomuseum philosophy and practices

By the 1980s new deﬁnitions of ‘heritage’ were being promoted by Common Ground in
the UK (Clifford and King, 1993). These more inclusive views of heritage – encapsulating
intangible heritages and small scale features that contribute to local distinctiveness
– have gradually become more embedded in more democratic cultural policies that
challenge elitism and ‘high-culture’ and seek empowerment for communities (Smith,
2006). The philosophy and practice of ecomuseums and new museology as proposed
at Santiago embraced these ideas of local distinctiveness and the need to celebrate
heritage on a small scale, and have been a signiﬁcant driving force in the gradual growth
of ecomuseum practices worldwide. Although the term ‘new museology,’ has gradually
been reinterpreted by the museums profession to embrace the broad sweep of changes
in approaches and practices adopted by museums from the 1970s, or to the application

The ways in which the ecomuseum concept originated, developed and was adopted by
communities as a means of capturing a sense of identity, conserving natural and cultural
sites and promoting economic growth has been described by several authors, including
Poulot (1994) and Davis (1999).
A particularly signiﬁcant episode in this narrative was the joint UNESCO and International
Council of Museums (ICOM) round table meeting in May 1972, held in Santiago, Chile.
Here new goals for museums and the concept of the integrated museum were promoted;
this new model recognized the local community as the most important stakeholder in
local museums, and demanded that they should have signiﬁcant sociological goals. The
museum was perceived as a tool for social change, a task that required a move away from
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pers.comm, August 2008). In many cases the initial drive for ecomuseum establishment
has been a perceived threat to local heritage; in other situations, such as that described
below, the use of inclusive ecomuseological processes capitalising on heritage resources
was identiﬁed as a means to regenerate a region and its community.

Efforts made by theorists to deﬁne the meaning of the term ‘ecomuseum’ demonstrate
the gradual shift in operational strategies and functions of these heritage-related
projects. Rivière’s own “Evolutive deﬁnition” (1985) allowed scope for a variety of
interpretations, which were re-worked by Mayrand (1983, quoted in Rivard, 1988),
Stevenson (1982) and Rivard (1988), all emphasizing the signiﬁcance of ‘territory’,
a claimed geographical area within which exist a range of heritage sites, perhaps one of
the easiest way of conceptualising the ecomuseum. However, more recently the emphasis
has moved from territory to development, with the ‘Long Network’ of ecomuseums
developed in Europe provided a concise deﬁnition, namely that: ‘An ecomuseum is
a dynamic way in which communities preserve, interpret, and manage their heritage
for sustainable development. An ecomuseum is based on a community agreement’.
(Declaration of Intent of the Long Net Workshop, Trento (Italy), May 2004). Davis (2007:
119) further simpliﬁed the deﬁnition, stating that an ecomuseum is ‘a community-lead
heritage or museum project that supports sustainable development’. Lists of ecomuseum
attributes have been provided by Corsane and Holleman (1993) and Davis (1999) and
have been further developed and utilised to assess how far ecomuseums reach the
tenets of the philosophy (Corsane et al. 2007a).

The Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, Cortemilia – South Piedmont
The history of the environmental, social and economic decline of Cortemilia has
been described brieﬂy above. In 1995 one of the authors (DM) began to initiate
ecomuseum processes in the town because of the opportunity offered by the passing
of a Regional Law in the region of Piemonte, Italy, that promoted the creation of
a regional ecomuseums network. The other author (PD) visited Cortemilia in the early
years of the project and began to collaborate with her to explore the processes used,
the outcomes of the project and to reﬂect on the impact that ecomuseum development
had on the local community. In the following description DM therefore appears as both
a major ‘actor’ – an active voice involved in the creation of the ecomuseum – and
(with PD) as an analyst of the process and experience of ecomuseum creation.
Her involvement in the development of the ecomuseum happened purely by chance.
She was invited to give a talk in the town of Bra, located close to Cortemilia, recounting
her previous personal experience in England, where she had researched the importance
of the rural landscape in the shaping of local development. She described the survey
she had been involved in and its focus on cultural and historical values. To make the
experience more down to earth and practical for the audience she concluded her speech
by mentioning the regional ecomuseum law in Piemonte – that had been very recently
passed – and its potential to impact on landscape, heritage, local distinctiveness and
quality of life. Among the audience there were several people who suggested to her that
Cortemilia, with its problematical environmental past and current economic situation,
might beneﬁt from an ecomuseum approach. These individuals acted as mediators
between her and representatives of the local government, who were sceptical about
the process. Only after ﬁve meetings – that time being necessary to explain what an
ecomuseum was and why it could help Cortemilia in rebuilding its local self conﬁdence
and widening appreciation of the local heritage – did the local ofﬁcials agreed to pay
consultancy fees to develop a project outline to be submitted to the Piemonte Regional

The ﬂexible philosophy of the ecomuseum has meant that it has become increasingly
popular as a means of heritage conservation and interpretation; and as a tool for
regeneration of rural areas by promoting cultural tourism. It has not been universally
welcomed (see, for example, Howard 2007; Sauty 2001), and some French authors
(e.g. Chaumier 2003, Debary 2003) have criticized ecomuseums in France for
becoming too ‘mainstream’, for losing their radical edge. Despite the criticisms (and
misunderstandings caused by the ‘eco’ preﬁx), the numbers of ecomuseums continues
to increase; in 1998 Davis (1999) indicated that there were some 166 ecomuseums
in 25 countries. The number is now far greater, for example in 1998 Italy could boast
15 ecomuseums; in 2009 there are 98 (www.ecomusei.net); the same web site lists
259 ecomuseums in Europe alone. Japan had a few emerging ideas in 1998, it now has
nine sites using the term and many other ecomuseological initiatives (Kazuoki Ohara,
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of critical and cultural theories to museums (Davis, 1999; Davis 2008) at the heart of
ecomuseum philosophy lies its original meaning, one focused on community action,
empowerment and democracy.

community. At this stage discussions began regarding the choice of speciﬁc projects and
activities that would galvanise ecomuseum development.

The project was submitted only after extensive consultation and debate with local
and regional associations, a process that proved to be a key factor. As a result of the
many meetings DM had with local organizations and key people to make them aware
of the project and its aims, the ﬁnal project brief included more than 20 supportive
letters. These were not only from local interest groups, individuals and associations,
but also from other interested bodies including UNESCO World Heritage and the Head
of the Department of the Council of Europe involved in the deﬁnition of the European
Landscape Convention. The latter was especially relevant because the remarkable
terraced landscape (more precisely: terraces and vineyards) of Cortemilia was
chosen as the ecomuseum’s key theme. The discussions had revealed contemporary
recognition (seemingly for the ﬁrst time strongly expressed) of the importance and
meanings that the terraced landscape has always had for the valley and its inhabitants.
Thus the political will was generated to support the project, and to move forward with
the restoration of the terraced hillsides that had been ravaged by ﬂoodwaters.

As mentioned earlier the ecomuseum concept has been debated by activists and
theorists for some 40 years without clear consensus; it was perhaps inevitable then
that such ideas were not going to be explained easily to local people. In addition the
inhabitants had faced extremely difﬁcult times and were unlikely to be receptive towards
any new initiative; there was no previous experience of working on cultural projects; little
experience of cooperating with other organizations, even at the local level, and certainly
not regionally, nationally or internationally. The town had neither a museum nor a public
library and little self-awareness and no collective awareness about local heritage.
It was against this backdrop of low self-esteem, a low point in the town’s history, that
ecomuseum ideas had to be initiated; although its potential was unknown there was an
immediate beneﬁt of ﬁnancial support. Murtas notes:
When the money came to the Commune bank account it was like a bolt out of the
blue: the local community (Cortemilia has some 2,200 inhabitants) now had the
responsibility to make things happen and yet they had no capacity – in terms of
time and experienced personnel – to do so. It took them quite a while before they
decided to ask me (someone not from Cortemilia) if I could help. At that time I was
already working on local development projects which had culture at their core, in
training courses and so on and I was based in Torino. To say yes was not so easy:
I would have to travel every week for two hours, stay in Cortemilia for two/three
days and than two hours driving back to Torino. Was this too much to ask for what
I was being offered ﬁnancially? On the other hand it was a very challenging project
and the terraced theme plus the community involvement made me accept it. I will
never forget my ﬁrst day of work. I arrived at the Town Hall on an autumn morning.
There I had a short talk with the Mayor who said that I had to report things to him
and no-one else. I was shown my desk that was in the room of the engineering
department and that was all. The building surveyor had to share his room with me
and, more than that, his telephone. Not easy for him, not for me, but it worked well
for one year. I had to go around to the other ofﬁces to introduce myself to the people
working there and I started thinking from where to start. It was very clear to me that
I had to ﬁnd a very solid strategy in order to make the ecomuseum project effective

The Ecomuseum project was seen as a very efﬁcient way to move forward from
a static situation to a new perspective where the well being of the area and its
inhabitants was at the core of the project. The ecomuseum was chosen as a tool
towards a more sustainable local development (Gian Carlo Veglio, former Major of
Cortemilia).
The Cortemilia proposal was selected for aid by the regional government in 1996, but
the ﬁrst tranche of funding came only at the end of 1999 due to bureaucratic reasons.
In order to avoid the loss of local momentum the local government representatives and
DM decided to overcome the situation by promoting a series of low cost communication
initiatives including newspaper articles, seminars for the local community on a variety
of themes (from sustainable tourism to vineyard management) and conferences. Using
these approaches the ecomuseum idea was constantly promoted as a long term
strategy needed to provide a positive sense of belonging to the town and to encourage
the community to recognize its unique history, its cultural, natural and intangible
heritage, and its distinctive cultural landscape. These features were identiﬁed as the key
resources to aid local sustainable development, including economic beneﬁts for the local
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Goverment for approval and funding.
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From the beginning it was very clear that conservation, maintenance and rebuilding of the
terraced landscape would never happen without a revolution in local perception about
their place. For that reason the project had at its core the contemporary interpretation of
the values linked to the terraced landscape, with the well being of the local community
being the most important goal. The adoption of a classical or traditional museum scheme
was not considered appropriate when dealing with a landscape with such a very strong
character. The need for a more dynamic and revolutionary scheme was of strategic
importance, and the project team (which was very small at the beginning: DM and a very
informal ‘scientiﬁc committee’ made of 2 European professionals and 1 local) adopted
an ecomuseological approach from the outset, recognizing that the distinctive nature of
the territory, the need for local empowerment and to create a sustainable future were
paramount, and that these features are central to ecomuseum philosophy and practice.
Views about the past simply for the sake of nostalgia were therefore discouraged during
the project, as the goal was to consider strategies that would look to the future, not dwell
on the past, much of which had – in living memory been a difﬁcult and disheartening
period. European LEADER funding, then available, was directed towards contemporary
rural life and Murtas was quick to capitalise on this. She records her feelings at the time:

From its inception the ecomuseum project involved as many people as possible
in the local community, from children to elderly people, and interested individuals
as well as associations. This was an intensive and demanding process, requiring
many hours of meetings, discussions and persuasion, trying to inculcate belief in
the project and deciding upon activities that could be successfully achieved. Much
of this initial work focused on working with local people to help them discover that
there were valuable local resources in their everyday lives that belonged to everyone.
Symptomatic of the starting situation were responses by locals to questions about
what was special and distinctive about the area: most of the inhabitants were very
vague, often searching for an answer; the usual response was to cite the main
church and the town’s medieval tower. Or silence. Little evidence was provided
of the thousands of tangible and intangible elements that made, and make,
the Cortemilia area distinctive and special in everyday life. A rich heritage was
seemingly invisible to local eyes; hardship, depression and lack of trust in authority
had meant that even the predominant feature in the local cultural landscape, the
terraced hillsides, seemed to have been erased from memory. Local views varied:

It was of great help to be able to join a European LEADER project on terraced
landscapes. We were able to take this opportunity thanks to an English friend
who passed on to me the project proposal. I had to convince the local politicians,
and it was not easy, but in the end they accepted. They had never taken part in
any European project and felt somewhat compromised because of their lack of
experience; some simply thought it was a waste of time. They soon changed their
minds: it was the best European project I had ever been involved in. The working
group was excellent and we were able to involve politicians as well as local people.
They could see how things can be done and how ideas can be shared. Meetings
were held in France and Spain with the purpose to get to know more about each
other (Greece was also a participant country) and to shape the project according to
our common goals. We held several thematic meetings around the four countries

I was very intrigued by the idea of the project and I thought that there would be
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to fulﬁll the project aims. We are still in contact, although ten years have passed
by. These kinds of opportunities are the best training projects: they open minds
and create a superb positive energy. We created a local and European group
who worked very well together and act as a collective testimonial for the terraced
landscapes and their communities. In Cortemilia a positive view of the ecomuseum
project began to spread by word of mouth into the local community, despite
scepticism from some quarters. Step by step the Ecomuseum project was deﬁned
from solid beginnings. Local people became aware that the terraced landscape,
although linked to hard times and poverty could become a symbolic presence
and theme. The terraces give a sense of continuity in time and space; they link
people and place; they are inclusive and not exclusive; they are a good example of
a sustainable approach towards local and available resources; they were built by
the community and not by an architect or an engineer; they have no signature; they
are in harmony with nature, following its laws and not forcing them. In many ways
the terraces are like a territorial skeleton, supporting human activities and dreams.

and down-to-earth. I knew that I had the eyes of many on my moves and that the
ﬁrst step would be crucial. In a sense I was lucky in not being driven by politics, but
I was also aware that this could play against me and my choices.

opponents who say that it is better to put the money into building new roads and
industries.

I had no interest in it at the beginning because I believed that this area didn’t need this
kind of superﬁcial project. The real need was to offer new jobs and to make the place well
connected by the construction of new roads. This would be of real help, a good cause to
put money into (Carlo Bemer, local entrepreneur and local politician).

The ecomuseum project is now nine years old and has achieved good results in term
of acknowledgment of local potential and people empowerment. Its strength has been
based on a practical approach rather than attempting to promote ecomuseological
theory; these steps are described below.

It was essential to change minds and open up a serious discourse with local people.
A series of initiatives were made to enable the rediscovery of what could be called – and
ﬁnally seen as – ‘local heritage’. Murtas notes that:

Despite its monumental scale, the terraced landscape, the theme chosen as the main
signiﬁer of the Ecomuseum, was not really appreciated before work began. As a result,
and having to start from this low level of understanding, it was decided to work at three
different levels in the community, always repeating to participants that the terraced
landscape was a means to throw light on local culture and local patterns of life. Although
these may be seen as separate projects, all of them were related and eventually became
intertwined.

During the ﬁrst three years the main work was effectively carried out by me, it
takes time to ﬁnd the right people to work with in this very unusual ﬁeld. People
have to be open-minded, willing to discover new and experimental paths in the ﬁeld
of local development and culture, to be cheerful and at ease with people. When
I tried to create a task force I strongly underlined the point that it was important
that it included not just locals, but also outsiders. There was the need to have new
ideas, energy and sensibility towards the locally available assets. It was another
battle, but it was evident from the beginning that some professional expertise was
not locally available, including designers, illustrators, ﬁlm makers, and a team to
create exhibitions. These skills had to be imported, and in the end they were all
appreciated. The local group – the core group, the volunteers who were already
involved – took part according to needs and when funding was available. Key
local participants included an individual dealing with educational project, another
dedicated to agricultural activities and, two years ago, we recruited a person for
tourism and foreign visits (the area is now seeing an increase in tourist numbers).
We are all consultants now and our future is mainly in the hands of the annual
Regional funding. Over the years we have improved income activities, but the
percentage of the total expenditure is still very low. Of course, this is an economic
calculation – if we were to add in the time and efforts of our volunteers it would be
a very different ﬁgure. For this reason we are trying to make a social report and to
give evidence of the broader positive effects. This could help us, and all the Regional
ecomuseums, to demonstrate our achievements. It is still the case that we have

First level
The ﬁrst level was to create a path towards developing common values and meanings,
building understanding about heritage resources. DM was aware that the project would
not be sustainable in the long term unless there was a strong sense of involvement.
Consequently participative projects and interpretative thematic exhibits were chosen as
the best means of achieving this. An appeal was made for material culture and memories
about the town from local inhabitants willing to contribute their objects, reminiscences
and ideas. The focus here was on individuals rather then the town’s local associations
which it was felt would enable everyone who wished to take part – an inclusive process
– and to try to capture what made Cortemilia different from other localities, and identify
stories that could be shared by everyone. From the artefacts and narratives contributed
by local people the ecomuseum staff created exhibits that were shown in a marquee in
the main village square during the summer. Every year a new theme was launched; these
included exhibitions on small scale local vernacular architecture, local vegetable crops,
local recipes and individual personal stories linked to everyday objects, where objects
had come to represent ‘life milestones’. Local people warmed to the task:
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plenty to do, since very little had been done to look after and enhance the local
heritage of the area (Piero Dotta, local architect).

terraced landscape or from local knowledge. In this way all children were able to see
themselves as part of the same community and as contributing to the shaping of a new
interpretative approach toward local heritage. In the fourth year of these fairy tales it
was decided to make the competition a national one, and to have a special award for
professional writers of children’s literature. A National Award for Children Literature
took place, and has continued until the present day, when it is now in its 8th edition.
As a result an important bridge has been made between the local children from the
community and professional authors, and brought Cortemilia much good publicity.
The ﬁnal ‘ﬁrst level’ initiative was to run summer work camps with University students
from all over Europe, and to welcome external groups who are also interested in local
development based on community participation. These activities have also reinvigorated
a sense of community belonging and built a capacity amongst local people in terms
of organization and interpretation. Above all, local people are much more aware of
the features that make the character of Cortemilia so special and so distinctive.

DM feels that these exhibitions ‘contributed to the shaping of a common heritage. There
was nothing similar done before, so we could move freely according to what was more
useful. Parts of some exhibits were designed to become permanent features in our site.
All of them were able to travel and be our testimonials’.
Each exhibition enabled the ecomuseum team to gain a better understanding of local
beliefs and knowledge, breaking stereotypical perceptions of history and that of the town
itself. Perhaps more importantly these small exhibitions also resulted in the breaking
of boundaries between individuals, families, different age groups and between the
local associations. Every contributor had the chance to see their own object or story
adjacent to those of others, to make comparisons but also to recognize a common story.
Some exhibitions were organized with other external agencies – for example with other
‘terrace’ communities in other parts of the world – in order to make comparisons with the
experiences of others but also to demonstrate shared values, problems and ways of life.
This lead to the building of new alliances and strong friendships far beyond the physical
territory of Cortemilia: long distance communities of interest were established based on
common values, providing fresh energy and new ideas.

I like to work on local traditions and I like to transfer real stories into new theatre
plays; there is a new meaning in doing so and our company can add its bit to the
making of the overall project. (Vanni Ciocca, pharmacist and amateur actor).

Second level
Second level initiatives focused on giving new life to old buildings. Local scepticism and
pessimism had to be overcome by delivering projects that were highly visible and had
immediate community beneﬁt. Consequently efforts were made to select structures that
linked directly to the terraced landscape. They were chosen because of their position,
their inner qualities, their state of abandonment and their potential as sites that could
be used to develop more narratives and ideas. No buildings were restored simply for the
sake of much-needed conservation. Restoration was always linked to collective re-use,
therefore facilitating a common approach and encouraging local people to become
stakeholders in these projects, so giving them ownership and responsibility. One obvious
need was that there were no suitable structures to host either the ecomuseum ofﬁce,
or the ecomuseum’s growing number and range of activities. In addition the ecomuseum
project had to act as a good example in the conservation, renewal and re-use of
important but abandoned built structures in the terraced landscape. Building restoration

These kinds of exhibitions are really special, nothing like that was done before. They
are very smart and full of life and they really add something new and good for our
minds and eyes. They offer a new way to look at our common heritage because a lot
of people took place in making the content, telling what they know or giving what
they had: a tool, an object. I applaud the initiatives, well done. (Piero Carena, local
entrepreneur, now retired).
Another successful initiative at this ‘ﬁrst level’ utilized the creativity and imagination
of children. Every year all the students in the primary schools of the valley were
asked to write short imaginative fairy tales which deal with themes coming from the
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It was the ﬁrst time I was asked to relate my experience, the experience of a life
spent working in agriculture. I felt important and I believe that it is very important
to collect this not written knowledge. If the old people die nobody will know about
this area and its traditional uses. (Luigi Porro, farmer and the main ‘character’ in the
exhibition about chestnuts, now aged 88).

that it is worth investing in the old village. (Giuseppe Canobbio, patissier and owner
of a pastry shop looking onto the square).

offered the opportunity to create a centre for ecomuseum activity.

The second building is a farm with adjacent vineyards and orchard. Sitting on a superb
terraced hilly promontory with a Romanic church at its feet, the farm and its terraced
ﬁelds had been abandoned for more than 30 years. Everyone in Cortemilia thought is
was impossible to buy it because of the complications of the site’s multiple ownership.
However, the persistence of the ecomuseum team led to its purchase, and successful
efforts were made to secure funding for its restoration. In one year the farm was opened
for the use of the local community, and now hosts school visits, specialist groups and
general training courses, utilising its own kitchen and sleeping accommodation. The
vineyard has also been restored and the ecomuseum has its own niche production of
quality wine. In the restored terraced ﬁelds local varieties of vegetables and fruits are
grown, so becoming an important resource for the conservation of these rare varieties.
The third building is a small traditional building used to dry chestnuts, mentioned above.
It was semi-derelict and located in the middle of a hamlet belonging to the Cortemilia
area, but its special rounded shape made it a unique building in the local landscape.
The restoration, eventually made by a local expert, followed the traditional dry stone
technique, so ensuring the maintenance of the aesthetics of the building. Its inauguration
became a very signiﬁcant local event; the fact that almost everyone in the village came to
the celebration provided a clear message of a renewed sense of belonging.

The biggest problem was to deal with bureaucracy. It was important to involve local
small businesses in restoration work, but the local administration was not ready to
take this opportunity and fell into a classic trap of ‘papers and signatures’. One of
many paradoxes was that to restore a small hut for drying chestnut (made hundreds
of years ago as a spontaneous, simple building) I was requested to submit a project
signed off by an architect rather than simply employing local craftsmen who had the
skills to work in stone.
Despite such problems the projects continued, with the ﬁrst to be chosen an historical
building in the old village centre. Surprisingly this building had been condemned,
despite the fact that it occupied an important site in the centre of the town; perhaps in
a way it emphasized the malaise among local people about their future. Its subsequent
restoration and re-use as an interpretation centre, library, a venue for temporary
exhibitions, video projection and meetings has not only demonstrated a new use of an
old building, but put the heart back into the town’s historic centre. The restoration of this
traditional stone building, which now also acts as the headquarters for the ecomuseum,
resulted in the award of signiﬁcant prizes. Interestingly, in recent years the other
vernacular architectures located in the same square have been restored, while the square
itself – once an ugly tarmac car park – is now a charming pedestrian area, paved with
stone and used for exhibits, theatre and ﬁlm projection.

During the past years we lost the time and the will to spend some time together.
The chestnut hut project gave us the possibility to have a nice time all together.
Everybody came, it was a real milestone event for this small hamlet. Who would
think that such an idea could bring people together? (Mario Gallo, bus and taxi
driver, inhabitant of the hamlet).

My ﬁrst shop and laboratory was on a corner of the square. It was a very modest and
small place, but my hazelnut cakes are and were so appreciated that a lot of clients
coming from a lot of places came there. They all complain about the square and the
feeling of abandonment that they had. Now the building with the ecomuseum ofﬁces
offers a good restoration example and the square has become pedestrianised,
everybody is really happy. Now that the square is so beautiful my family and I have
decided to leave the old shop and to buy a bigger building on the square. We decide

One year later the ecomuseum worked with elderly people in the village to put the drying
chestnut hut to work again, utilizing their local knowledge of the techniques and the
procedures that needed to be followed. Again, there was great local support through
these working phases, which eventually resulted in the packaging of the dried chestnuts
which were then sold to a niche market. All three practical building projects enabled
people to rekindle local connections, make new friends and build a real sense of pride
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The ecomuseum has been involved in conserving three main structures, each located in
different parts of the Cortemilia area. They all play a key role in generating a new sense of
belonging. However, there were issues here; DM notes:

wine producers through a cooperative ‘wine of the terraces’ project. In effect the terraced
landscape has become a marketable ‘brand’.

and self conﬁdence.

It is difﬁcult to be taken seriously if you are a small producer and if you are not following
‘the hazelnut mainstream’. I am glad that somebody is now giving importance to small
local producers and I like to be part of a group made by people like myself and willing to
ﬁnd new paths for promotion and local involvement (Claudia Pomi, cheese maker).

The third level of development utilized the power of intangible local heritage,
demonstrating how community building can be reached by initiatives that have at their
core local knowledge, whether this be craft skills, local traditions or an interest in local
festivals, dance, music or song. Ecomuseum initiatives tried not simply to rekindle
these traditions but to give them a contemporary feel, attempting to throw new light
on traditional events such as Carnival, Midsummer night, and seasonal local markets.
The number and qualities of these initiatives have grown signiﬁcantly with the aid of
ecomuseum processes, and have encouraged local people to work together using
their local intangible heritage. The beneﬁts have been important, not only in terms of
strengthening the local economy but also in enabling people to gain the social and
cultural capital that leads to a community sense of belonging.

Ecomuseum impact
After a dark past of pollution and decline, the Ecomuseum’s activities have played
a strategic role in the shaping of future sustainable local development for Cortemilia.
Despite sometimes seemingly insurmountable problems, new visions and projects have
changed local attitudes towards their place. Cortemilia has witnessed the development
of new forms of social relationships among people who had previously been disinterested
in their place and in their community. The projects described above have seen the
creation of new social networks, and a growing sense of community. Interestingly, people
have moved from previously having had little contact with each other and having had
little sense that they shared some common interests or concerns, to having not only
a deeper understanding of their heritage, but also a recognition that such heritage has
contemporary cultural and economic value. Ecomuseum processes have forged new
social relationships that have impacted in many different ways on the future prospects of
this geographical locality. Symptomatic of this is the re-branding of Cortemilia based upon
the now restored and actively used terraced landscapes; local people have re-created
the town and its environs not simply through delivering successful heritage projects,
but by capitalizing on a renewed sense of purpose and a revitalized sense of place.

I remember the time when bonﬁres were lit near the farms to celebrate
Midsummer night. It is a real pleasure to see them again and more than
that to come to a place for the pleasure of meeting other people, and not
for tourism performance … (Paolo Marenda, Cortemilia inhabitant).
The end result of this range of ecomuseum-inspired initiatives is that there is now
a growing interest in the area and its heritage. Schools and adult groups are visiting
Cortemila to learn more about its local heritage, which has the beneﬁt of supporting the
local economy but also places new demands on the community. To develop the capacity
to meet these needs – to provide specialist experiences or training – a ﬂexible working
group was formed by local people who had expertise in several different skills from dry
stone walling, to bread making and orchard pruning. The positive effect is that these
people have identiﬁed themselves as a group; by forming these new connections they
have realized there is a need to work together more effectively and to promote their skills
and abilities to visitors. Similarly, thanks to another ecomuseum project, ‘the basket of
the terraced landscape products’, local producers are now cooperating with each other
for the ﬁrst time, together promoting their knowledge and the high quality of their produce
using the ‘terraced landscape’ as a marketing asset The same idea was used by the local

Murtas remains conﬁdent about the future:
What will make the Cortemilia ecomuseum successful and lively in the future will be to
remain faithful to its experimental and provocative approach towards local heritage and,
in doing so, to be strongly in contact with its community. Its role should be to offer
different, critical views and perceptions of local heritage, helping to forge everyday,
important, sustainable, collective and individual choices, acting to keep alive
62

63

Peter DAVIS a Donatella MURTAS

The Role of The Ecomuseo Dei Terrazzamenti E Della Vite in Community Development

Third level

Strong but sensitive leadership
A well-deﬁned need or challenge
An inclusive process
An holistic approach to place
Community-based with effective networking
A recognition of the signiﬁcance of intangible heritage
The conservation of cultural, natural and intangible heritage resources
The ability to link the past with the present, to discuss place now, to sustain local
identity and aid regeneration
• To be sustainable
The ecomuseum project in Cortemilia fulﬁls the majority of these criteria, although we
would be the ﬁrst to recognise that the emphasis that has been placed on the built
heritage and material culture, that a more holistic approach has yet to be achieved.
The town certainly faced strong environmental and social challenges, and although
a recurring problem for all communitybased heritage projects is that of empowering local
people, this project demonstrates that with ﬁrm leadership and tenacity local people can
become engaged, and that inclusive processes are possible. There has been a signiﬁcant
contribution to the conservation of heritage resources, with positive economic beneﬁts.
It would appear that a better quality of life and a sense of belonging have been created.

Discussion
Ecomuseum approaches have now been adopted in many parts of the world with differing
levels of success, but as a tool within spatial planning and community development,
especially at the small or local scale, they appear to be a fruitful way forward. Their
philosophies and practices have changed signiﬁcantly during the last thirty years, with
increasing emphasis on the social role that heritage-community projects can play. These
include the development of social and cultural capital of local residents (Corsane et al
2007), which in turn can lead to increased capacity to work together to deliver projects
that can aid sustainable development. The description above indicates that Cortemilia
has broadly beneﬁted from ecomuseum processes, but we need to identify how this has
been achieved and whether it compares favourably to other ecomuseum projects.

For Cortemilia – and indeed for any community-based heritage project – arguably
the greatest problem is that of sustainability. There is a general recognition that
sustainability and democracy go hand-in-hand, and this premise is frequently included
within governmental policy statements towards the environment. In Sweden, for
example, community decision-making is seen as being essential to achieve viable
outcomes at a local level (Regeringskansliet, 1999). These ideas of locally-based
democratic approaches to maintaining the environment have obvious connections to
ecomuseum philosophy. Ideas of sustainability are also being promoted through new
approaches to tourism, including ecotourism and cultural tourism. It is here, in the
development of low-level, sustainable tourism, that the notions of conserving elements
of the heritage of places and providing economic and community beneﬁts collide. The
concept of sustainability prompts the following three questions about Cortemilia – has
this model of process and practice sustained local tangible and intangible heritage; has

Our experience suggests that the criteria for successful ecomuseum projects are the
following:
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•
•
•
•
•
•
•
•

environmental and cultural richness. I see it as an incubator, a way of encouraging
good practice in cultural and environmental management. Inevitably some projects
will die, but others will be carried on by individuals or groups. One of the greater risks,
especially in the forthcoming phase of the project, is that we become a ‘normal’ or
‘traditional’ museum and fail to have continuous dialogue and interaction with the local
community. It is true that to retreat from serious involvement with the local community
is quite tempting: it is so energy and time demanding that you get exhausted. Conﬂicts
arise frequently. There are always conﬂicts in a sane and lively community. However, the
ecomuseum working group should listen to local people, and learn how best to resolve
problems. I have experienced that it is more important – and of crucial importance
to the ecomuseum and community wellbeing – to open doors to admit unpredictable
(often positive) circumstances instead of continuing to persevere in putting into practice
what ecomuseum theory might say. You have to be in a ‘stand by’ position all the time
and react promptly when something of interest, some opportunity comes along. In that
respect the Piemonte Regional Law about ecomuseums is excellent because it is ﬂexible
and written for interdisciplinary projects. Let’s hope they don’t go only for rigid standards
and formats: that will be the end of the experimental and lively side of this project.

culture, and the documentation of village practices and rituals.
The ecomuseum project was closely tied to raising the standards of living for the villagers.
Signiﬁcant improvements include the renovation of houses in the old village and the
provision of new housing, piped water, an electricity supply, a new school and medical
facilities, and a surfaced road into the village. Festivals are celebrated in the square
where local people give demonstrations of dancing and music; the Information Centre
is close by, and houses a very professional exhibition about aspects of the Qing Miao
and their culture. From here the visitor is free to roam through the old village, meet local
people and purchase craft souvenirs.

Only time will give an answer to the ﬁnal question, but will inevitably be dependent on
human and ﬁnancial resources. Heritage itself – especially the built heritage and some
forms of intangible expression – has certainly beneﬁted. Perhaps the central question
–community sustainability – is the most important and the most difﬁcult to assess
objectively. The Global Ecovillage Network (n.d.) suggests that communities are sustained
by ecological connections (place, local products/foods), social connections (communal
spaces and the sharing of ideas) and spiritual connections (celebrations, arts, festivals
and rituals). Using these criteria, and exploring the descriptions above, it is reasonable
to suggest that the Cortemilia ecomuseum is at least providing a platform to support
community sustainability, although we recognise more in-depth qualitative research is
required to discover the true relationship between local people and their ecomuseum.

These developments, aided by the Norwegian Government, sound extremely positive and
it is difﬁcult to condemn them when they have so manifestly changed the lives of local
people, where villagers have witnessed a rise in educational and living standards and
a marked decline in child mortality. However, apart from the potential dangers in exposing
remote ethnic minority communities to outside inﬂuences, Soga fails to meet many of the
criteria listed above. It is far from being an inclusive, community-lead project; indeed it is
exactly the opposite, being a ‘top-down’ imposition from Central and Local Government.
On a recent (10/2008) return visit to Soga one of the authors (PD) discovered that
although many villagers were delighted to have an extra source of income gained through
dance performance and craft sales, they had neither little or no involvement with the
infrastructure that had been created, nor any say in the decision-making process. The
visitor centre was badly neglected and much of the original data collected had been lost
to subtropical environmental conditions; the shop was closed and the original exhibition
was unchanged. New concrete buildings were beginning to change the appearance of
the old village; there was no demonstrable or effective leadership. From the perspective
of an outsider, the Soga Ecomuseum, the ﬂagship development in China, did not appear
sustainable. However, when interviewing local people, the response to questions about
the intrusive nature of the ecomuseum development was a general air of unconcern,
almost disinterest. Even the potential threat to local values due to tourism was dismissed,
one elderly lady remarking that it didn’t really matter if change was taking place within
the community, they would still always be Qing Miao and their ethnic and cultural identity
was not under threat.

To compare ecomuseum projects is extraordinary difﬁcult as each one is situated within
its own unique environmental, social and political contexts. However, in many countries
ecomuseum ideals have been implemented to aid community development. In China, for
example, ecomuseums have been utilised as a major means of promoting sustainable
development in poor rural areas, usually with a stated aim to aid ethnic minority
communities (Davis 2007) aided by the governmental support for cultural heritage
development expressed in China’s ‘11th Five Year Plan of Development 2006 – 2010’
(Rong, 2006).
Hence an interesting contrast to Cortemilia is Soga ecomuseum, which is based in the
small Qing Miao village of Longga, Guizhou Province. This was the ﬁrst ecomuseum in
China, established in October 1998, with a key feature being an Information Centre
that houses the local ‘Memory project’. The design of the Centre was decided upon
by an architect in consultation with village people to ensure a sympathetic approach
to the local landscape and respect for local building materials and techniques. Local
people also carried out much of the construction work for the Centre, again promoting
ownership. The memory project initially sought to document collective memories of the
village inhabitants through oral recording in their own language; the Miao have no written
language of their own. The project also included collections of photographs and material
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the ecomuseum aided the sustainability of the local community by providing tangible,
intangible or economic beneﬁts; and, is the Cortemilia ecomuseum itself a viable entity?

The three examples described above demonstrate the individual nature and varying
demands of ecomuseum projects. Some will be very successful on many fronts, some
will achieve some successes, some will struggle to survive and meet their original
objectives. However, of the criteria listed above, having a stated – perhaps urgent – need
for a project that is formulated by local residents, and strong and determined leadership,
appear to be the key factors for sustainable, viable ecomuseums that will beneﬁt their
local communities in the long term. Ecomuseums should never be viewed as short term,
quick-win projects; they demand a long-term commitment and a signiﬁcant investment by
the key players and fund-raisers. The people of Cortemilia have taken many years, using
ecomuseum processes, to react to the needs to renew their natural, social and economic
environment; in our opinion it has been a signiﬁcant success story.1
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The Soga experience gives a strong indication that Ecomuseum projects are not without
their problems. In her detailed description of the origin and trials of creating the Ak-Chin
Ecomuseum in Arizona, USA, Nancy Fuller (1992) also refers to the ‘emotionally and
intellectually demanding situations’ that were met and had to be dealt with. Nevertheless,
a new purpose-built museum was opened in June 1991, and has given the community
the opportunity to reclaim its identity, a point made by the Ak-Chin Council leader,
Delia Carlyle (quoted in Fuller, 1992): ‘The (eco)museum makes our people the cultural
interpreters for our people. Tribes are no longer the objects of information but the
translators of information. When I have visitors I always drag them to the museum … it is
doing so much to bring back what we’ve almost lost’. The Ak-Chin were fortunate to have
the long-term support of the Smithsonian Institution, who provided training and curatorial
assistance, and their experience is in marked contrast to the Miao. By the end of the
project is appears the Ak-Chin community had been empowered and had developed
a better understanding of, and appreciation for, their own cultural identity.

Smith, L. (2006) Uses of Heritage, London: Routledge
Stevenson, S. (1982) ‘The Territory as Museum: New Museum Directions in Quebec’, Curator 25, (1)
5–16

1

Working on intangible heritage:
Rediscovering and launching a traditional Carnival
Práce s nehmotným dědictvím:
Znovuobjevení a zavedení tradičního Karnevalu
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Participatory exhibit: Deﬁning a common
meaning and telling a common, special,
story
Výstava s účastí místních obyvatel:
Deﬁnování společného významu
a vyprávění společného příběhu o místní
jedinečnosti
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Abandoned terraced landscape:
The feeling of losing something important
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Zanedbaná terasovitá krajina:
Pocit ztráty něčeho důležitého

To restore and to reuse a traditional chestnut hut
as a mean to reinforce the importance of local
knowledge
Oprava a zprovoznění tradiční sušárny na kaštany
jako způsob jak posílit důležitost místních znalostí

3

Educational training courses on local know-how:
Drystone walling
Vzdělávací kurz na podporu místních dovedností:
Zdění suchých kamenných zídek
5
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L’Hospice d’Ille : étude de cas
•••
Případová studie z L’Hospice d’Ille :
památkový objekt a školy

Abstrakt
Hospic v Ille je kulturní institucí, kterou spravuje městská rada v Ille sur Têt (Francie).
V bývalém hospitalu ze 17. až 18. století je uchovávána umělecko-historická sbírka
(nástěnné malby z 12. století, sochařská a malířská díla, zlatnické práce), která
přibližuje veřejnosti středověké a raně novověké kulturní dědictví. Vzácně dochovaná
budova, dodnes témeř intaktní, je jedním z mála barokních hospitalů, které se na jihu
Francie dochovaly. Stálá expozice i dokumenty, které jsou zde k vidění, pak umožňují
návštěvníkům objevovat a porozumět regionálnímu kulturně historickému dědictví
východních Pyrenejí. Od roku 1998 poskytuje Hospic v Ille také vzdělávací služby, které
jsou garantovány a dotovány na základě spolupráce ministerstev školství a kultury.
Článek vysvětluje, jak tyto služby fungují, představuje kulturní programy vytvořené pro
školní děti a mládež a přibližuje různé vzdělávací projekty, které vznikly na základě
partnerství s místními školami.

Alain SANCHEZ a Marc VILAR

The Hospice of Ille is a cultural institution which is operated by the city council of Ille sur
Têt (France). It promotes a medieval and baroque heritage through a collection of art
works (12th century murals, sculptures, paintings, silverware) kept in a former hospice
dating from the 17th and 18th centuries. This building, which is still almost intact, is one
of the few hospices remaining in the south of France. The permanent exhibition and the
documents one can see there help the visitors to reveal and understand the heritage
of the department of the Pyrénées Orientales. The Hospice of Ille has an educational
service established since 1998 by the Education Nationale and the Regional Direction for
Cultural Affairs (Ministry of Culture). Article explains how the education service operates,
how a cultural program has been set up for all children from preschool to high school,
how partnerships have been established with local schools and how various educational
projects have been carried out.
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Abstract

Středověké nástěnné malby, barokní hospital, výchova ke vztahu ke kulturně historickému
dědictví, Francie, východní Pyreneje

Key words
Medieval murals, baroque hospice, heritage education, France, Pyrénées Orientales
L’Hospice d’Ille1 est une structure culturelle dont le fonctionnement est assuré par
la mairie d’Ille sur Tet2. C’est un outil de valorisation du patrimoine médiéval et baroque
à travers une collection d’œuvres (peintures murales du XIIème siècle, sculptures,
tableaux, orfèvrerie) conservées dans un ancien hospice des XVIIème et XVIIIème
siècle. Ce bâtiment, resté presque intact, est une des rares structures hospitalières
conservées dans le sud de la France.

L’Hospice d’Ille: étude de cas

En quoi l’Hospice d’Ille participe à la conservation, à la valorisation et à la
transmission du patrimoine? Pour répondre à cette question centrale, nous
présenterons dans un premier temps l’Hospice d’Ille, puis son service éducatif.
L’Hospice d’Ille apparaît dans les textes d’archives dès le XIIIème siècle3 sous
l’appellation en catalan hospital dels pobres de la vila d’Illa (hôpital des pauvres
de la ville d’Ille). C’est un lieu d’accueil des pauvres de la ville, des voyageurs et
éventuellement des pèlerins. L’hospice fonctionne grâce à des legs testamentaires4 qui
deviennent de plus en plus conséquents pendant toute l’époque médiévale. De telles
structures hospitalières existent dans tous les villages et les villes au moyen-âge, elles
1 / Le terme catalan Hospici d’Illa a été choisi pour identiﬁer cette structure dans les documents de communication
(dépliant, afﬁches…).
2 / L’hospice est géré par la commune en la personne du maire monsieur William Burghoffer et par délégation par
madame Janine Ponsaillé, premier adjoint déléguée aux Affaires Culturelles. Ce sont eux qui donnent les axes de
travail de la structure.
3 / Inventaire des archives hospitalières de l’hospice d’Ille, déposé aux archives départementales des PyrénéesOrientales, série A1, première mention le 2 juillet 1227.
4 / Série B des archives hospitalières de l’hospice d’Ille.

5 / La DDASS, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales est une administration
déconcentrée de l’Etat en charge des politiques sanitaires, sociales et médico-sociales.
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sont l’expression de l’exercice par les laïcs et les religieux de la charité chrétienne.
L’Hospice d’Ille est la seule structure hospitalière du sud de la France qui ait
traversé le temps. Contrairement à d’autres ensembles tels que les hospices civils
de Beaune, l’hôpital de la Vieille Charité de Marseille qui s’inscrivent dans un espace
urbain, l’Hospice d’Ille est une structure hospitalière en milieu rural. Les bâtiments
ont connu quelques modiﬁcations dont les plus importantes ont lieu au XVIIème
siècle: les espaces d’accueil de l’époque médiévale sont détruits et remplacés
par des bâtiments plus modernes. Le corps de logis est organisé en deux niveaux
d’alcôves réparties de part et d’autre d’une allée de service. Le rez-de-chaussée
et l’étage ouvrent directement sur la chapelle Saint-Jacques. Cet agencement des
bâtiments matérialise le lien entre l’accueil matériel (le gîte, le couvert, le soin) et
le réconfort spirituel (les célébrations religieuses dans la chapelle). Les personnes
accueillies priaient pour le Salut de l’âme des donateurs. Dès le XVIIIème siècle,
l’Hospice est intégralement pris dans le tissu urbain, il jouxte directement des
habitations, des bâtiments agricoles privés. Il ne peut ainsi plus être agrandi, cette
implantation dans la ville permet à l’Hospice de traverser le temps jusqu’au XXème
siècle sans connaître de modiﬁcations au niveau du bâti. C’est donc aujourd’hui un
bâtiment dont l’état remonte au XVIIIème siècle. Ceci lui vaut d’être inscrit et classé
Monument Historique au début des années 1980. L’Hospice possède également
un riche fonds d’archives qui couvre huit siècles, la très grande majorité des
parchemins date de l’époque médiévale. Ceci nous permet de suivre les évolutions
du bâtiment et des activités qui y sont pratiquées. Dans la deuxième moitié du XXème
siècle, l’Hospice d’Ille devient une maison de retraite dont les locaux deviennent
rapidement trop exigus et mal adaptés aux exigences sanitaires. Au début des
années 1970, le riche patrimoine foncier que l’Hospice avait acquis au cours des
siècles est vendu aﬁn de contribuer au ﬁnancement de la construction d’une maison
de retraite plus moderne à la sortie de la ville. Au début des années 1980, les
derniers pensionnaires quittent déﬁnitivement les lieux, ceci met ﬁn à la fonction
hospitalière du lieu qui a connu huit siècles d’existence. L’Hospice d’Ille est alors
une coquille vide appartenant à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales.5

Klíčová slova

Une nouvelle équipe municipale est élue au début des années 1980, le maire6 et
l’adjointe à la culture7 décident de donner une image culturelle à la ville. L’hospice d’Ille
n’est pas un musée et à ce titre il n’est pas rattaché au réseau des musées nationaux.
Il n’a pas de collection propre, ce sont l’ensemble des œuvres conservées dans les
édiﬁces religieux de la ville d’Ille qui constitueront le fonds d’objet permanent. Il s’agit
d’un patrimoine d’art sacré constitué de sculptures, de peintures et d’orfèvrerie qui
couvrent une période vaste du Moyen-âge au XXème siècle. Des expositions thématiques
sont réalisées chaque année8. Aux œuvres conservées à l’hospice s’ajoutent des pièces
qui proviennent des églises du département9. Aﬁn de gérer et administrer l’hospice,
la mairie suscite la création d’une association culturelle en 198510. (Centre d’Art Sacré
1985–1996). Le caractère exceptionnel de l’ensemble hospitalier et l’originalité de la
démarche favorisent un travail direct avec les institutions (les Bâtiments de France, les
Monuments Historiques, les Conservateurs des Antiquités et Objets d’Art, le Centre de
Conservation et de Restauration des Œuvres d’Art du Patrimoine du département des
Pyrénées-Orientales11). Cette nouvelle vocation culturelle du lieu s’appuie donc sur un
partenariat étroit avec les services de l’Etat et sur une volonté politique locale motivée
par une modiﬁcation du contexte économique du territoire.

Pourtant, la ville d’Ille conserve des traces d’un passé prestigieux au niveau de son
urbanisme et de son patrimoine bâti et mobilier. Peu de villes dans le département des
Pyrénées-Orientales possède un tissu urbain enserré dans une enceinte médiévale du
XIVème siècle. Celle-ci a été vendue par la commune et lotie au XIXème siècle, cependant
des pans entiers de muraille, deux portes d’entrée dans la cité sont visibles aujourd’hui
encore. La municipalité d’Ille sur Tet a entrepris depuis les années 1990 un programme de
restauration des monuments et une mise au jour progressive et suirie d’une restauration
des remparts du Moyen-âge12. Les ruelles étroites et sinueuses de la cité permettent de
circuler entre les maisons humbles des cultivateurs d’autrefois et des hôtels particuliers
d’une ancienne bourgeoisie aisée. Au détour des rues, des carrefours quelques sculptures
en marbre rose du XIIIème siècle interpellent le visiteur, la place del Ram13 sert d’écrin
à une croix des chemins en pierre sculptée du XIVème siècle. Quelques bâtiments se
détachent très nettement du reste du patrimoine de la ville. En effet, la cité compte six
édiﬁces religieux dont la commune est propriétaire: le site de l’ancien monastère de
Reglella14, l’église de Casesnoves15, l’église romane de Nostra Senyora de la Rodona16

L’Hospice d’Ille: étude de cas

La ville d’Ille-sur-Tet est située au cœur du département des Pyrénées-Orientales
dans le sud de la France. La plaine fertile du Roussillon irriguée par la Tet et par les
canaux d’arrosage a longtemps assuré une prospérité économique à la ville d’Ille et
aux communes voisines. La déprise agricole amorcée dans les années 1980 entraîne
une prise de conscience de la classe politique avec la nécessité de mettre en place
une alternative économique en favorisant le développement d’un tourisme culturel.
6 / Henri Soler.
7 / Marie Rose Florette.
8 / 1985 expositions temporaires: 1985 Baroque en Roussillon; 1987 L’art sacré en Roussillon; 1988 Art
et dévotions populaires; 1989 Trésors peints; 1990 Mise en Cène; 1991 Rosa d’abril; 1992 Passions; 1993
Hospitalités; 1995 Catalogne Baroque; 1996 D’Eve à Marie.
9 / Des conventions de prêt sont mises en place, le maire de la commune concernée, le maire d’Ille et le clergé
affectataire des édiﬁces religieux sont les signataires de ces conventions de prêt.
10 / Association de type loi 1901 avec un bureau (Président, secrétaire et trésorier), un Conseil d’Administration
et des membres.
11 / Organisme public dépendant du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. C’est un des rares centres consacré
à la restauration qui existe en France.

12 / Mandat électoral 2001–2008 de monsieur Henri Demay.
13 / Place des rameaux.
14 / Première mention au IXème siècle.
15 / Site du XIème et XIIème siècles.
16 / Eglise du XIIème, XIIIème et XIVème siècle.
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L’objectif est alors de drainer la population touristique focalisée sur le littoral vers
l’arrière pays et de créer des emplois dans le secteur touristique et culturel. L’évolution
des mentalités, caractérisée par le développement du tourisme vert et la quête de
l’authenticité ont servi cette démarche. Cette nette motivation politique en adéquation
avec un contexte économique et touristique en mutation a un impact direct sur le lieu
et ses contenus. Les expositions différentes chaque année permettent une ﬁdélisation
du public individuel qui inﬂue sensiblement sur la population touristique de la ville.
La sensibilisation au patrimoine du jeune public s’effectue de manière très ponctuelle
à cause du caractère changeant des expositions et de leur articulation réduite avec les
programmes scolaires. Les actions de valorisation du patrimoine sont essentiellement
concentrées sur les activités menées à l’hospice d’Ille, la ville dans son ensemble n’y est
que très rarement associée.

(Notre Dame de la Rodona), l’église Saint-Etienne d’Ille17, l’ermitage de Saint-Maurice
de Graolera et l’église du Tiers Ordre des Carmes18. Ce patrimoine est protégé au titre
des Monuments Historiques. L’hôtel particulier de la maison des Comtes, la demeure
bourgeoise Sampso-Gay du XIXème siècle construite dans les remparts permettent
d’intégrer la dimension littéraire de la ville. Ille est connue grâce à la nouvelle de
Prosper Mérimée la Vénus d’Ille (1837) longtemps valorisée au détriment d’un grand
nombre d’auteurs catalans.

L’Hospice d’Ille: étude de cas

C’est à partir de 1997 avec la création d’un Pôle d’Economie du Patrimoine19
Catalogne Baroque (1997–2001) que les actions en matière de valorisation du
patrimoine vont rayonner non seulement sur la ville mais également sur le territoire
du département des Pyrénées-Orientales en suivant l’axe de la vallée de la Tet.
L’Hospice apparaît comme un lieu de valorisation des périodes médiévales
et baroques qui caractérisent de manière générale le patrimoine mobilier du
département des Pyrénées-Orientales. Nous pouvons également remarquer que
ces deux époques ont une valeur identitaire forte puisque la période médiévale
correspond avec l’apogée de l’histoire catalane et le milieu du XVIIème siècle avec
l’annexion des comtés nord-Catalan à la couronne française20. Une exposition l’Elan
bâtisseur catalan est créée, elle est articulée en trois volets: l’art roman, l’art baroque
et le fer ; ce dernier volet met en valeur un aspect technique peu valorisé jusqu’alors.
A partir de cette période les contenus de l’Hospice deviennent permanents et
toutes les actions vont conduire à une meilleure compréhension de ces périodes
en sollicitant d’autres domaines artistiques (arts vivants, théâtre, musique…) et en
favorisant une réhabilitation des savoir-faire (atelier de taille de pierre, d’enluminure,

Après avoir évoqué l’hospice d’Ille, cette deuxième partie porte sur le service
éducatif en tant qu’instrument privilégié de l’appropriation et de la transmission du
patrimoine par le public scolaire. Je proposerai une déﬁnition du service éducatif en
France et de ses missions, puis je présenterai le service éducatif de l’Hospice d’Ille
et quelques unes de ses réalisations majeures.

17 / Eglise des XVIIème et XVIIIème siècles.
18 / Eglise du XVIIIème siècle.
19 / Un pôle d’économie du patrimoine est un outil qui permet de structurer un développement durable à
partir du patrimoine. Le pôle d’économie du patrimoine Catalogne Baroque créé en 1996 a pour objectif de
s’appuyer sur le riche patrimoine de la vallée de la Tet pour mettre en place des actions de développement
local en synergie avec d’autres domaines tels que l’agriculture, l’artisanat, le tourisme et la culture. Cet outil
administratif a cessé de fonctionner en 2001 à cause d’un déﬁcit ﬁnancier. Les collectivités territoriales
ont repris la gestion de leurs structures culturelles soit directement soit dans le cadre d’un fonctionnement
associatif.
20 / En 1659, le traité des Pyrénées conclu entre la France et l’Espagne a pour conséquence le rattachement
des comtés nord-catalan à la France.

21 / Le ministère de la Culture et de la Communication et la Direction de l’Architecture et du Patrimoine
attribuent l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il s’agit d’un réseau de 130 villes et pays. La labellisation tient compte de la qualité du patrimoine, la
convention est animée par un animateur du patrimoine et une équipe de collaborateurs et de guidesconférenciers agréés.
22 / Ce pays d’art et d’histoire est porté par une association de type loi 1901 qui fédère 18 communes
autour leur patrimoine.
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de dorure à la feuille…). En 1998, l’Hospice d’Ille et quatre autres structures
culturelles situées dans un rayon géographique proche (le site géologique des
orgues d’Ille, le Château-Musée de la Préhistoire récente de Bélesta, la Tour des
Parfums de Mosset, le musée de l’agriculture catalane de Saint-Michel de LLotes)
et des communes des cantons de Vinça intègrent le réseau national des villes
et Pays d’art et d’histoire21. Les actions sur les communes sont coordonnées
par l’association du Pays d’art et d’histoire Vallée de la Tet qui succède au Pôle
d’Economie du Patrimoine en 2002. Les actions à destination du public scolaire
font partie des missions de ce réseau. C’est dans ce contexte que le Service
Educatif se met en place, les activités sont menées sur les cinq sites culturels
qui sont indépendants du Pays d’art et d’histoire Vallée de la Tet22. Avant la mise
en place d’un référent sur la structure culturelle Hospice d’Ille et la nomination
d’un enseignant détaché (1998), les actions à destination du public scolaire
étaient limitées à des visites guidées systématiques et linéaires sans adaptation
aux différents niveaux des élèves et aux programmes scolaires. Depuis 2002,
l’Hospice d’Ille est une structure culturelle municipale, le Service Educatif fait
partie intégrante des services aux publics et est ainsi un des acteurs de la politique
culturelle de la ville en agissant sur la formation du citoyen de demain. L’accueil
d’enseignants et de classes assurent également le rayonnement du lieu au niveau
départemental.

L’académie27 de Montpellier compte à ce jour, une centaine de services éducatifs dans
lesquels travaillent un ou plusieurs enseignants. La politique académique des services
éducatifs (ouvertures et fermetures des services éducatifs, nominations d’enseignants,
évaluation…) est déterminée par le Recteur et mise en œuvre par le Délégué Académique
à l’Action Culturelle.28 Ce dernier prend l’avis, dans chaque département, de l’Inspecteur
d’Académie29 représenté par un coordonnateur Art et Culture.30

Un service éducatif est un service, à l’intérieur d’une structure culturelle, dédié au public
scolaire. Validé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles23 et par l’Education
Nationale, il a quatre missions principales24:
• faire connaître l‘institution culturelle, ses ressources et ses propositions aﬁn de
favoriser et de promouvoir une fréquentation active des enseignants et de leurs
élèves
• conseiller et aider les enseignants à mettre en œuvre leurs projets pédagogiques
dans le cadre des programmes scolaires
• mettre en œuvre des actions de formation initiale et continue à l‘intention des
enseignants
• produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques: documents, dossiers
thématiques en lien avec les programmes d‘enseignement, mallettes pédagogiques,
expositions itinérantes, etc.

Au terme de cette présentation générale des services éducatifs, je propose
un changement d’échelle, il s’agit maintenant de décrire le fonctionnement du service
éducatif de l’Hospice d’Ille.

Pour remplir ces différentes missions, un ou plusieurs enseignants sont mis à la
disposition de la structure culturelle à raison de quelques heures par semaine25.
Ils travaillent en collaboration étroite avec les animateurs et les responsables
de la structure.

Un enseignant, nommé par l’Education Nationale, à raison de 3 heures supplémentaires
par semaine, assure en coordination avec les animateurs et responsables de sites,
les quatre missions déjà présentées. Depuis 2002, j’occupe cette fonction.31 Dans ce
cadre, j’assure une permanence le mardi après-midi au cours de laquelle je rencontre
des enseignants pour les accompagner dans le montage de leurs projets pédagogiques.

L’Hospice d’Ille: étude de cas

En France la création des services éducatifs date des années 1950, ils concernaient
dans un premier temps exclusivement les archives26 avant d’être peu à peu étendus aux
musées, aux monuments, aux théâtres puis à d’autres structures culturelles.

23 / En France, les Directions Régionales des Affaires Culturelles sont des antennes du ministère de la Culture
dans les régions qui sont chargées de mettre en œuvre la politique culturelle de l’Etat.
24 / Déﬁnies par les Bulletins Ofﬁciels de l’Education Nationale numéro 10 du 11 mars 1993 et numéro 15 du 15
avril 2010. Le bulletin ofﬁciel du 29 avril 2008 donne obligation aux établissements scolaires d’établir un volet
culturel et aux structures culturelles de prendre en charge une mission d’éducation artistique et culturelle.
25 / Les enseignants en charge d’un service éducatif sont payés par l’Education Nationale pour assurer une
permanence de 2 à 4 heures par semaine dans la structure culturelle en plus de leur temps de service en collège
ou en lycée.
26 / Le premier service éducatif a été mis en place en octobre 1950 aux Archives Nationales à l’initiative du
directeur des archives de France Charles Braibant. Le 5 novembre 1951, cette initiative est relayée dans tout
le territoire national par la circulaire Braibant: <http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/692>.

27 / La France est divisée en 26 académies dirigées chacune par un Recteur. Ils ont en charge la mise en œuvre
de la politique de l’Education Nationale et représentent le ministre de l’Education Nationale.
28 / Michèle Bartolini est Déléguée Académique à l’Action Culturelle de l’Académie de Montpellier.
29 / Chaque académie est divisée en inspections d’académies à raison d’une inspection par département.
L’Inspecteur d’académie représente le Recteur à l’échelle du département.
30 / Alix Bourrat est coordonnatrice Art et Culture, elle est en charge de l’action culturelle à l’Inspection d’Académie
des Pyrénées-Orientales.
31 / Marc Vilar. De 1998 à 2002, Marthe Tristan a été la première enseignante chargée du service éducatif
de l’Hospice d’Ille, c’est elle qui a lancé les premières actions en direction du public scolaire et des enseignants.
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Le service éducatif de l’Hospice d’Ille est créé en 1998. C’est le siège d’un service
éducatif plus large, celui du Pays d’art et d’histoire vallée de la Tet. Ce dernier s’appuie
sur cinq structures culturelles qui sont des clefs de compréhension du territoire. Le site
géologique des orgues d’Ille et la Tour des parfums de Mosset permettent de comprendre
les thématiques environnementales; le musée de la préhistoire récente de Bélesta et
l’Hospice d’Ille rendent compréhensible ce territoire sur le temps long, de la préhistoire
jusqu’à nos jours ; le musée de l’agriculture catalane de St Michel de Llotes aborde
l’activité économique longtemps dominante: l’agriculture.

dans les programmes scolaires d’une nouvelle discipline: l’histoire des arts33 qui incite les
enseignants à favoriser la rencontre des élèves avec les œuvres d’art dans des structures
culturelles de proximité.

C’est aussi l’occasion de construire avec les animateurs et les responsables de sites des
outils pédagogiques, des moyens de communication à destination des établissements
scolaires et de réﬂéchir à la mise en place de stages de formation pour les enseignants.
J’ai également un rôle d’interface entre les attentes de l’Education Nationale, telles qu’elles
sont déﬁnies par les programmes scolaires, et les animateurs et responsables de structures
culturelles qui ont leurs propres logiques de fonctionnement.

En ce qui concerne les différents publics du service éducatif, les formations d’enseignants
sont assez stables avec une moyenne d’environ 70 enseignants par an. La fréquentation
des lycéens est également relativement stable avec une moyenne de 230 élèves par an.
Les fréquentations d’élèves du primaire et du collège suivent un cours plus erratique, leurs
courbes se croisent à plusieurs reprises. Depuis 2007, la situation semble se clariﬁer:
la fréquentation augmente régulièrement et une hiérarchie semble se mettre en place. Les
élèves du collège sont les plus nombreux, suivis des élèves du primaire puis de ceux du lycée.

Depuis 2002, le service éducatif de l’Hospice d’Ille a accueilli près de 9000 élèves avec une
moyenne d’environ 1000 élèves par an malgré des disparités assez fortes: seulement 633
personnes ont fréquenté le service éducatif en 2004–2005 contre 1664 en 2009–2010.32

33 / L’histoire des arts apparaît dans les programmes scolaires de l’école primaire au lycée dans le bulletin ofﬁciel
de l’Education Nationale n° 32 du 28 août 2008. En collège, il est pris en charge en principe par l’ensemble des
enseignants et donne lieu à un examen à l’oral au moment du diplôme national du brevet (dernière année du
collège). Le professeur d’histoire-géographie doit accorder 25% de son temps d’enseignement à l’histoire des arts,
les professeurs d’arts plastiques et de musique 50%. Au lycée tous les enseignants se répartissent en principe
un volume horaire de 24 heures dédié à l’histoire des arts. Dans la réalité, la mise en place de l’histoire des arts en
lycée est très inégale selon les établissements.

Ces disparités peuvent s’expliquer en partie par la mise en place de certains dispositifs.
Le maximum atteint au cours de l’année 2009–2010 peut ainsi s’expliquer à la fois par les
conventions signées entre l’Hospice, le collège d’Ille et le lycée de Prades et par l’arrivée
32 / Graphique réalisé à partir du registre des entrées de l’Hospice d’Ille
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Fréquentation du service éducatif 2002–2010

Après avoir présenté le service éducatif de l’Hospice d’Ille, je vais détailler trois de ses
projets et réalisations majeurs: la mise en place d’un parcours culturel de l’élève de
l’école primaire au collège, un site internet consacré au retable baroque de Prades,
un ﬁlm consacré aux peintures murales de Casesnoves.
L’un des axes de travail important du service éducatif de l’Hospice d’Ille est la mise en
place d’un parcours culturel cohérent de l’élève de l’école primaire au collège. Avant
l’élaboration de ce parcours, le constat était le suivant : au cours de leur scolarité à Ille
sur Tet36, la situation était très variable, certains élèves n’avaient jamais visité l’Hospice
d’Ille et n’avaient donc eu aucun contact avec le patrimoine local ; d’autres étaient venus
à plusieurs reprises, parfois sur les mêmes thématiques de visite. L’idée de départ
était donc de bâtir un parcours culturel cohérent de l’élève aﬁn que tous les enfants
découvrent ce lieu patrimonial important au cours de leur scolarité et qu’ils puissent
l’envisager sous différentes facettes en fonction des programmes scolaires. Cet objectif
de la structure culturelle est en correspondance avec les attentes des programmes
scolaires d’histoire des arts qui incitent les établissements scolaires à mettre en place
des conventions avec les structures culturelles de proximité. La mise en place d’un
tel parcours est difﬁcile parce qu’elle suppose des rencontres au moins annuelles des
différents acteurs en présence: professeurs et directeurs des écoles, professeurs et
équipe de direction du collège, responsable de la structure culturelle. Elle suppose
également un changement des mentalités des enseignants. En effet, cette nouvelle
approche leur demande de sortir d’une logique individuelle: le professeur a un projet pour
sa classe, pour aller vers une logique collective qui implique l’ensemble des enseignants,
de l’école primaire à la ﬁn du collège. A l’échelle d’Ille sur Tet, ce projet de parcours
culturel est actuellement en construction. A ce jour, il est formalisé dans le cadre de
conventions qui unissent la structure culturelle aux établissements scolaires de la ville.
La plus aboutie et la plus complète d’entre elles est la convention de jumelage qui unit
le collège Pierre Fouché et l’Hospice d’Ille. Ses objectifs sont les suivants:

L’Hospice d’Ille: étude de cas

Le nombre relativement important de scolaires qui fréquentent l’Hospice d’Ille s’explique
également par le choix fait par le conseil général des Pyrénées-Orientales de ﬁnancer
le transport des écoliers et des collégiens à destination des structures culturelles
du département dotées d’un service éducatif.35
Dans le cadre du service éducatif, plusieurs types d’actions sont possibles: la visite guidée
du lieu, des ateliers de pratique artistique, des projets pédagogiques qui se déroulent sur
une partie de l’année. La visite guidée sans préparation antérieure, sans adaptation à l’âge
et au niveau des élèves et sans exploitation ultérieure favorise souvent la passivité voire
le rejet. Les ateliers de pratique artistique correspondent aux attentes des enseignants et
des élèves, car ils permettent une approche concrète des différentes périodes artistiques.
Pour autant, il faut qu’ils soient parfaitement accompagnés par le médiateur culturel et
l’enseignant aﬁn qu’ils ne se transforment pas en ateliers occupationnels dépourvus de liens
avec le patrimoine étudié. Il nous semble donc que le projet pédagogique construit sur une
partie de l’année scolaire, en étroite collaboration entre l’enseignant responsable du projet,
l’enseignant en charge du service éducatif et le médiateur de la structure culturelle est un
moyen privilégié d’appropriation du patrimoine. En effet, c’est celui qui permet l’adhésion du
plus grand nombre d’élèves. Cet intérêt peut encore être renforcé par l’intégration du travail
des élèves (site internet, diaporama, borne interactive, ﬁlm) à la muséographie du lieu.

Il s’agit en relation avec le volet culturel du projet d’établissement de mettre en
place un parcours culturel des élèves de la 6ème à la 3ème. Ce dernier donnera aux

34 / Graphique réalisé à partir du registre des entrées de l’Hospice d’Ille sur Tet
35 / Ce ﬁnancement est assuré pour les collèges du département par le service des transports du Conseil Général.
Le dispositif de visites des sites dotés d’un service éducatif fait partie du Plan Départemental d’Education Artistique
et Culturelle. Le Conseil Général assure également le transport des écoles maternelles et primaires, action qu’il
partage avec le Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transports de Perpignan.

36 / Ille sur Tet compte deux écoles maternelles (enfants de 3 à 5 ans), deux écoles primaires (enfants de 6 à 10
ans) et un collège (enfants de 11 à 14 ans).
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Pour la période 2002–2010, la fréquentation des collégiens est la plus importante
(39% de la fréquentation totale du service éducatif), suivie de celle des élèves du primaire
(33%) puis des lycéens (21%). Comparée à d’autres structures culturelles, la fréquentation
de l’Hospice d’Ille est relativement équilibrée entre ces trois niveaux. En effet, le plus
souvent, dans les autres services éducatifs, la part des lycéens est très réduite et
celle des enfants du primaire très importante.34 La grande majorité des élèves qui
fréquentent le service éducatif sont originaires du département des Pyrénées-Orientales
et plus précisément des établissements scolaires de proximité, en particulier ceux d’Ille
et de Prades.

Le site internet consacré au retable de Prades39 a été réalisé l’année scolaire
2004–2005, c’est le premier d’une série de sites internet construits les années suivantes
au sujet de sites patrimoniaux importants à proximité du lycée de Prades40. La classe
concernée est une classe de 12 élèves de seconde option histoire des arts41.

élèves de tous ces niveaux des référents culturels communs en relation avec
l’introduction progressive de l’enseignement de l’histoire des arts. Ces référents
prendront appui sur le patrimoine local du département des Pyrénées orientales en
articulation avec les programmes d’histoire/géographie, de français, de sciences
et vie de la terre, d’arts plastiques et de musique.

L’objectif pédagogique de ce premier site internet est de faire découvrir et de rendre
compréhensible un élément majeur du patrimoine de proximité, le retable du maître-autel
de l’Eglise Saint Pierre de Prades (ﬁn du XVIIe siècle). En effet, les élèves d’aujourd’hui,
et bien souvent les adultes, n’ont plus les clefs de compréhension de ces œuvres d’art
religieux.
La solution que nous avons retenue pour que les élèves soient motivés et acteurs de ce
projet est de construire un site internet. Celui-ci repose sur le principe de la photographie
interactive. La page d’accueil du site est constituée d’une photographie du retable, il
sufﬁt ensuite de cliquer sur les différentes scènes sculptées représentées ou sur les
différentes statues pour qu’une fenêtre s’ouvre et donne des éléments de description et
d’analyse rédigées par les élèves.

La mise en œuvre de cette convention repose sur des interventions en classe d’Alain
Sanchez, responsable de la structure culturelle38, sur des visites du prieuré de Serrabona,
un des lieux majeurs de l’art roman dans le sud de la France et de l’Hospice d’Ille. Cette
convention n’est pas ﬁgée puisqu’elle doit évoluer en fonction des programmes scolaires,
des attentes des enseignants et des possibilités de ﬁnancements. Cette convention stipule
un ﬁnancement d’un montant de 2520 euros pour l’année 2009–2010: collège (840 euros),
Direction Régionale des Affaires Culturelles (840 euros), mairie d’Ille (840 euros).

Pour mener à bien cette entreprise nous avons travaillé avec plusieurs partenaires: un
photographe professionnel42, s’est chargé de la campagne photographique ; un ingénieur
en informatique43, s’est chargé de la réalisation technique du site internet; l’atelier de
restauration d’œuvres d’art de Giorgio Bedani à Ille sur Tet a présenté les problématiques

39 / En détail: <http://lycee-charles-renouvier.com/externe/site-retable-prades/>.
40 / En 2005–2006, nous avons construit un site internet consacré aux retables de l’atelier Sunyer:
<http://lycee-charles-renouvier.com/externe/carte-sunyer/>. En 2006–2007, un site consacré à l’Abbaye romane
de St Michel de Cuixa <http://lycee-charles-renouvier.com/externe/st-michel/>. En 2007–2008, un site internet
consacré à l’église Sainte Marie de Corneilla de Conﬂent: <http://lycee-charles-renouvier.com/externe/sitecorneilla/>. En 2008–2009, un site internet consacré à la cité de Villefranche de Conﬂent:
<http://lycee-charles-renouvier.com/externe/villefranche/>.
41 /L’enseignement de détermination histoire des arts était destiné aux élèves de seconde (âgés de 15 ans
environ) qui envisageaient une orientation dans une ﬁlière littéraire, l’horaire était de 3 heures par semaine. Dans
la réforme du lycée de 2010, cet enseignement disparaît au proﬁt d’un enseignement d’exploration intitulé Création
et Activités Artistiques Patrimoines à raison d’1 heure 30 par semaine.
42 / Romain Baldet.
43 / Philippe Valle.

Parmi les différents projets réalisés ces dernières années dans le cadre du service
éducatif de l’Hospice d’Ille, nous avons choisi d’en présenter deux: le site internet
consacré au retable baroque de l’Eglise St Pierre de Prades et le ﬁlm consacré aux
peintures murales de Casesnoves (XIIeme siècle).
37 / Extraits de la convention de jumelage entre l’Hospice et le collège d’Ille pour l’année 2009–2010.
38 / Alain Sanchez est adjoint territorial du patrimoine, salarié de la commune d’Ille-sur-tet, guide interprète
national et guide-conférencier du réseau des villes et pays d’art et d’histoire.
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L’entrée patrimoine sera une focale forte pour toutes les classes de 6ème autour du
thème de la lecture et de l’écriture; en classe de 5ème la thématique choisie est celle
de l’art roman […]; en classe de 4ème le thème portera sur le passage de l’image
ﬁxe à l’image animée à partir d’une réﬂexion sur l’art baroque (peinture, sculpture
et architecture). Pour le niveau des 3ème sera développée une démarche citoyenne
avec une sensibilisation aux problématiques de la conservation, la restauration et
la transmission du patrimoine architectural, mobilier et naturel.
Au terme de la scolarité au collège, l’objectif est que chaque élève ait pu dans son
parcours culturel progressif découvrir le patrimoine local et qu’il puisse le mettre
en relation avec le cadre de référence national. Il pourra ainsi mieux le connaître,
le comprendre se l’approprier et donc le transmettre. 37

de conservation et de restauration des œuvres d’art et a permis aux élèves de
comprendre et d’expérimenter les différentes étapes de réalisation d’un retable.
Les contenus scientiﬁques ont été apportés par Alain Sanchez qui est intervenu sur place
et en classe à plusieurs reprises.

conserver son anonymat, donne à la ville d’Ille les fragments du lion de saint Marc et de
l’aigle de saint Jean ; la ville et le musée d’Art et d’Histoire de la ville de Genève mettent
en dépôt les fragments du Dieu bénissant et de l’Adoration des Mages à l’Hospice d’Ille
en septembre 1997. Ces peintures ont ﬁnalement été données en 2005 à la ville d’Ille.

Le ﬁnancement de ce projet, de l’ordre de 2000 euros, a été pris en charge par la région
Languedoc-Roussillon et par le lycée Charles Renouvier de Prades. En effet, en France,
les lycées dépendent ﬁnancièrement des régions. Chaque région met en place un
dispositif d’appel à projets pédagogiques pour permettre aux enseignants de les réaliser.

Le ﬁlm réalisé par la classe, répond à 3 objectifs. Le premier est d’effectuer un travail de
recherche sur un élément important du patrimoine roman du département: les peintures
murales de Casesnoves (XIIe siècle); le deuxième est d’initier les élèves au langage et
aux techniques cinématographiques; le troisième objectif est de mener un travail de
médiation culturelle. En effet ce ﬁlm est diffusé aux visiteurs de l’hospice d’Ille aﬁn qu’ils
puissent replacer ces peintures dans leur contexte d’origine, la chapelle de Casesnoves,
et qu’ils puissent prendre connaissance de leur histoire récente entre la Suisse et
l’Hospice d’Ille sur Tet.
Plusieurs partenaires ont contribué à la réalisation de ce ﬁlm: l’association des cinérencontres de Prades nous a permis d’entrer en contact avec Olivier Moulaï, le réalisateur
du ﬁlm44; Alain Sanchez, le responsable de l’Hospice d’Ille a apporté les contenus
scientiﬁques.
Le ﬁnancement d’environ 2300 euros a été pris en charge pour une petite part par
le lycée Charles Renouvier et pour l’essentiel par la Région Languedoc Roussillon.
Le projet s’est déroulé de février à mai 2010, Alain Sanchez est intervenu sept fois
au lycée pour présenter les contenus scientiﬁques et accompagner les élèves dans
l’enregistrement des voix off du ﬁlm. Il a présenté le contexte historique artistique et
culturel de la période romane en pays catalan, a donné une grille de lecture et d’analyse
d’une œuvre d’art et d’un monument. Olivier Moulaï est intervenu à 2 reprises au
lycée pour présenter les techniques cinématographiques, expliquer le fonctionnement
de la caméra et les principes de montage d’un ﬁlm. Les images ont été prises par
les élèves au cours d’une journée complète de tournage. Le montage a eu lieu au
début du mois de mai et le ﬁlm a été présenté au public, à la ﬁn du mois de mai,
dans l’amphithéâtre du lycée Charles Renouvier de Prades en présence d’élus et

Le ﬁlm consacré aux peintures murales de Casesnoves (XIIe siècle) a été réalisé de février
à mai 2010 par une classe de 25 élèves de seconde option histoire des arts. Ce ﬁlm
propose une reconstitution virtuelle de ces peintures dans leur lieu d’origine.
Les peintures murales de Casesnoves ont été arrachées de leur église d’origine en 1954
ce qui a suscité une vive indignation de la population illoise. Pendant plus de 40 ans,
des personnalités de la culture et du patrimoine, des élus locaux, le Conseil Général
des Pyrénées Orientales, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la presse locale et
nationale se sont mobilisés pour le retour de ces peintures à Ille. La découverte en
1978, d’une grande partie de ces peintures en Suisse relance les négociations. Elles ne
trouvent une issue favorable que dans les années 1990. Un collectionneur, qui a voulu

44 / Olivier Moulaï est un cinéaste installé dans les Pyrénées-Orientales: <http://36vues.com/>.
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Le projet a été réalisé entre janvier et mai 2005. Il a commencé par une visite
commentée de l’église de Prades par Alain Sanchez. Il s’est poursuivi par un travail
de recherche des élèves, divisés en groupes de 2 ou 3, qui travaillaient chacun sur
un élément du retable (scène sculptée, statue) ou sur une des pages du site internet
(contexte, composition du retable, techniques de réalisation, auteur…). Les élèves ont
également visité l’Hospice d’Ille et l’atelier de restauration d’Ille sur Tet, grâce auquel ils
ont pu expérimenter les techniques de réalisation d’un retable. Les mois d’avril et mai
ont été consacrés à l’écriture des pages et à la réalisation du site internet. A la ﬁn du
mois de mai s’est déroulée la présentation publique du site internet. C’est un moment
important parce que les élèves prennent pleinement conscience de l’importance de leur
travail et de l’attention qui leur est accordée, en effet, le maire de Prades, les autorités
académiques et la presse étaient présents.

1

2

En somme, le travail du service éducatif concrétise le lien spéciﬁquement français
entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture. A l’échelle d’une
structure culturelle, il suppose la collaboration étroite entre l’enseignant en charge du
service éducatif, un médiateur culturel référent, son conservateur et le muséographe.
L’enseignant devrait donc être associé en amont à la muséographie, au programme
d’activités et aux expositions temporaires. L’enseignant détaché et le référent culturel
de la structure sont donc les relais entre les institutions45 et les publics. En ce qui
concerne l’Hospice d’Ille, les activités mises en place dans le cadre du service éducatif
ont fait évoluer les personnels dans leurs pratiques professionnelles. Les expositions
présentées intègrent un volet pédagogique qui se concrétise par des outils et des
documents spéciﬁques. Aussi bien que fonctionnent les actions en direction des
publics scolaires, elles concernent un public captif dont la visite et les activités sont
imposées dans le cadre de la classe et par les programmes scolaires. L’enjeu majeur
est donc de susciter le désir. Si l’on y parvient, l’enfant entre dans une démarche
d’appropriation du patrimoine, il devient alors ambassadeur et médiateur auprès de sa
propre famille. Cette approche est plus facile à mettre en œuvre si l’on met en place des
moyens permettant de comprendre le patrimoine et donc de se l’approprier pour mieux
le partager.

1

Aigle de Saint Jean. Peinture murale de Casesnoves
(XIIème siècle). Don d’un particulier à la ville d’Ille sur Tet.
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de personnalités d’Ille sur Tet qui ont contribué au retour des peintures murales de
Casesnoves. Pour ces dernières, c’était l’occasion de constater que le combat qu’ils
avaient mené pour obtenir le retour des peintures murales à Ille était transmis aux
jeunes générations. Du côté des élèves, la réalisation de ce ﬁlm leur a permis de prendre
conscience de la nécessité de se préoccuper du patrimoine et de sa transmission;
de découvrir les principales caractéristiques de l’art roman et les techniques
cinématographiques.

Orel sv. Jana. Nástěnná malba z Casesnoves (12. století).
Soukromý dar městu Ille sur Tet.
2

Dieu Bénissant. Peinture murale de Casesnoves
(XIIème siècle). Don du musée d’art et d’histoire
de la ville de Genèvve (Suisse).
Žehnající Bůh. Nástěnná malba z Casesnoves (12. století).
Dar ženevského Muzea umění a historie (Švýcarsko).

3

Fronton. Façade du corps de logis de l’Hospici d’Illa
(XVIIIème siècle).
Okrasný štít. Průčelí budovy Hospice v Ille (18. století).

45 / Ministère de la culture, réseau des pays d’art et d’histoire, collectivités territoriales, inspection d’académie,
rectorat, ministère de l’Education Nationale.
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Villa Maritima in San Simon –
Heritage Studies and Archeological Park
•••
Villa maritima v Simonově zálivu –
Kulturně historická studia
a archeologický park

Abstrakt
Fakulta humanitních studií na univerzitě Primorska ve slovinském Koperu nabízí čtyři
studijní programy v oboru kulturně historického dědictví. Důležitou součástí studia
a přípravy studentů je získávání praktických pracovních zkušeností, například na
archeologických lokalitách nebo kulturních památkách. Jedním z míst, kde se studenti
učí rozumět otázkám ochrany a správy kulturního dědictví, je bývalá římská přímořská
usedlost (villa maritima), jež se dochovala v Simonově zálivu. Obytný prostor usedlosti
míval rozlohu 3000 m2; jednotlivé místnosti byly vystavěny kolem centrálního dvora,
zatímco celý komplex byl spojen sloupořadím s přístavem. Antický přístav, jenž byl
identiﬁkován v Simonově zálivu, patří díky rozloze nad 7000 m2 mezi největší na
západním pobřeží Istrie. Studenti se podílejí jak na archeologických výzkumech, které na
tomto významném nalezišti probíhají, tak na letních dílnách. Pracují také jako průvodci
a pomáhají při organizaci akcí pro veřejnost. Autorka však představuje nejen probíhající
projekty spojené s místem, ale také postup prací na archeologickém parku, jenž zde
postupně vzniká. Důraz je kladen na propojení mezi výzkumem, studijními programy
a místní komunitou.

Irena LAZAR

The University of Primorska Faculty of Humanities in Koper (Slovenia) offers four Bologna
programs with the topic of heritage and heritage studies. The important part of the study
and students training is practical work on the sites and monuments. One of the sites
where students collaborate and develop their understanding of heritage protection and
management is villa maritima in Simonov zaliv. The residential part of the villa stretches
across a surface of 3000 m2; the living quarters are arranged around an inner courtyard,
while the whole complex is connected by a portico to the port. The harbour of the villa in
Simonov zaliv is one of the largest on the western coast of Istria, covering a surface of
over 7000 m2. Students collaborate on the site during excavations, summer workshops,
they work as guides, help to organise public events etc. Text presents the ongoing
projects of villa maritima and our work on the future archaeological park. The important
focus of the programme is cooperation between research, study programmes and local
community.
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Abstract

inﬂuences. Insights and skills acquired during the course of study introduce students to
the secrets of Istria, Slovenia and the Mediterranean, guiding them to understand various
trends within a wider European and international setting.

Klíčová slova
Středomořské dědictví (villa maritima), archeologický park, studia kulturně historického
dědictví, Slovinsko, západní pobřeží Istrie

Bologna Courses

Key words

European and Mediterranean Heritage
The study course provides knowledge of heritage in the broad sense of the term and
basic rules governing heritage protection, as well as its importance in modern life. The
knowledge of heritage will bridge a professional gap in the ﬁelds of natural and cultural
heritage preservation, protection, development, and marketing, which bears vital
importance for Slovenia in further European integration processes and is applicable
in particular to the Slovene coastal area and hinterland, situated at the sensitive
intersection among three states and cultural systems. In addition to basic subjects, the
European and Mediterranean Heritage course offers numerous elective subjects within
this ﬁeld of study, as well as other ﬁelds and disciplines.

Introduction
The University of Primorska, Faculty of Humanities in Koper (Slovenia) offers four Bologna
programmes in heritage and heritage studies. An important part of the study and students’
training is also practical work on sites and monuments.
The Faculty of Humanities was established as an independent institution of higher
education in Koper on July 19 2000, becoming an afﬁliate of the University of Primorska
in 2003. The Faculty of Humanities offers both undergraduate and postgraduate
degree courses as well as engaging in scientiﬁc and specialist activities in the ﬁeld of
humanities, arts and social studies (www.fhs.upr.si). To insure the highest quality in its
activities in all these ﬁelds the Faculty promotes the following core values: excellence
of study courses; continuous development of infrastructure and equipment; highly
qualiﬁed and experienced staff; working in a harmonious professional environment;
enhanced attention to the well-being of students; creating better employment
opportunities in a highly efﬁcient support network both within the University of
Primorska, the wider academic ﬁeld in Slovenia, as well as internationally.

Graduates of the European and Mediterranean Heritage course (the ﬁrst generation
graduated in 2009) have opportunities for professional employment within the framework
of public institutions for the protection and promotion of cultural heritage. Employment
potential could be found within the framework of national, regional and thematic
museums, regional units of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
or the Institute for the Protection of Natural Heritage of Slovenia. The broad general
knowledge and knowledge of cultural heritage enable graduates to seek employment
opportunities within cultural editorial boards of different media (cultural editorial boards
of TV channels, radio stations, newspapers, and magazines), while their knowledge of
legal procedures enables them to work in public administration in the ﬁeld of heritage
documentation and cultural and tourism activities coordination, in tourism in relation to
the incorporation of heritage into tourism supply, in non-governmental organisations for
heritage protection and preservation; in addition, the possibility of self-employment in
culture- in heritage-related activities and promotion should be emphasized.

The Faculty of Humanities has gained recognition for its dynamic outlook due to its progressive
orientation, its creativity and capacity for critical thinking, as well as the collaboration of its
dedicated teaching staff together with students in an atmosphere of mutual support.
The Faculty enjoys the advantage of being situated in the coastal area bordering on Italy
and Croatia, providing the potential for drawing on positive cultural and economic
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Mediterranean heritage (villa maritima), archaeological park, heritage studies, Slovenia,
western coast of Istria

Tab. 1 Scheme of the European and Mediterranean Heritage Course

Graduate Courses

rd

1 year

2 year

3 year

Structures and
Techniques of Historical
Science (6 ECTS)
Methodology of
Heritage Research
(6 ECTS)
Legal Aspects of
Heritage (6 ECTS)
History of Greece and
Rome (6 ECTS)
Introduction to the
Study of Archaeological
Finds (6 ECTS)

English Language 2
(3 ECTS)
Archaeological Heritage
of Europe (6 ECTS)
European Art Heritage
of the Middle Ages
(6 ECTS)
Ethnological Heritage 1
(6 ECTS)
Natural Heritage
(6 ECTS)
Seminar Paper (3 ECTS)

English Language 3
(3 ECTS)
Archaeological Heritage
of Slovenia (6 ECTS)
European Art Heritage
of the Renaissance and
Baroque (6 ECTS)
Ethnological Heritage 2
(6 ECTS)
Architectural Heritage
(6 ECTS)
Final Essay (3 ECTS)

Archaeological Heritage of the Mediterranean
The course Archaeological Heritage of the Mediterranean is designed to deepen and
widen the professional training of a student in the ﬁeld of archaeology and archaeological
heritage, whereby the educational process includes theoretic aspects, as well as the
transfer of knowledge for applicative use in institutions dealing in research, protection,
promotion and marketing of archaeological heritage.
During their studies students will develop an in-depth insight into the state and
development of concepts in archaeology and archaeological heritage protection, get to
know the fundamental practical scientiﬁc methods of archaeological, conservation and
museum work, understand the conceptual afﬁliation of knowledge into a wider context
of disciplines concerned with the research, protection and promotion of archaeology and
cultural heritage, develop the ability of solving concrete problems in the ﬁeld, and an ability
to use the results for theoretical scientiﬁc work, as well as acquaint themselves with the
work process from fundamental research to the preparation of scientiﬁc publications.

English Language 1
(6 ECTS)
Elective
subjects

Sport
Five elective subjects

Four elective subjects
from the enrolled
course; one elective
subject from other
disciplines.

History of the Middle Ages, Time and Space in Ancient Civilisations,
Art History of the Mediterranean, Underwater Archaeology, Art Heritage
of Greece and Rome, Culture and Mind in Ancient Greece and Rome,
Civilisations of the Eastern Mediterranean, Archives, Museology and
Conservation, Identity and Multiculturalism, Religions Through History,
History and Philosophy, Cultural Circles of the Mediterranean.

In the framework of their studies students have an opportunity to be involved in the
research work early on through the Institute for Mediterranean Heritage, Science and
Research Centre, University of Primorska. Additionally, they have access to a wellstocked scientiﬁc library at the seat of the Institute in Piran, can take part in national and
international scientiﬁc and professional meetings, in ﬁeld research, as also in the summer
school of museology organised every year in cooperation with the International School of
Museology from Celje. An important part of the study and education about archaeological
heritage in practice are excursions. Organised tours of archaeological collections, sites,
monuments, parks, museums, etc. give students an opportunity to face the problems,
projects, and state in the ﬁeld of archaeological heritage, while at the same time enabling
an authentic and informal contact to the ﬁeld, professors, and a mutual exchange of
opinions and views about questions linked to their studies.

Four elective subjects
from the enrolled
course; one elective
subject from other
disciplines

The course combines various elements of practical training and research work and
provides a varied employment range for the graduates. Very important are also
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List of elective
subjects
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Basic subjects

st

the possibilities of student exchange and their participation in programmes like, e.g.
Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, etc.

tourist offer in Slovenia and abroad, due in part to a lack of suitably educated
professionals. The study course is the ﬁrst of its kind in Slovenia to ﬁll in the void in higher
education in the ﬁeld of tourism and heritage, where these two independent disciplines
overlap, but not integrate in a combination of topics, as the University of Primorska has
the appropriate professional and research potential available. The Heritage Tourism
study course offers skills and competences in the ﬁeld of cultural and natural heritage
and tourist management with emphasis on the implementation of heritage contents
into the tourist offer. In this way students receive an education enabling creative work in
a promising economic discipline. The aim of the study course is to shape an MA student
proﬁle to engage the work needs in tourism, as well as independent entrepreneurial
activities in tourism. The course is interdisciplinary and is conducted jointly by Turistica
and the Faculty of Humanities; enrolment is open to all students with a BA in humanities,
tourism, science and other ﬁelds.

Following the example of select European and north American universities providing a study
of the core ﬁelds, which is not based on overviews of monuments, but instead focused
mainly on intense seminar work, the MA Art History of the Mediterranean is intended to
offer a more complete knowledge about all the time-tested approaches opening different
possibilities for a critical evaluation of architectural, sculptural and painting creations,
as well as new manifestations of modern art, not only as isolated aesthetic entities, but
primarily as material testimonies of palpable historical circumstances. Today their research
is usually equally intertwined with contextualisation; ﬁrmly based on primary sources
and ever more demanding analyses of techniques and materials. Thus, the focus of the
course is not only on current theoretical discourses and proven interpretation methods,
but also on their practical applicability in solving real dilemmas, with which monument
protection services, galleries, and museums, but also modern art show-grounds together
with numerous other institutions and individuals working in the promotion of older cultural
heritage, as well as current artistic creativity are faced.

Postgraduate Courses
The Faculty of Humanities is inviting applications for enrolment in three postgraduate
courses, History of Europe and the Mediterranean, Geography of Contact Areas, Theory
and Philosophy of Visual Culture and Archaeology. The courses provide a variegated
selection of contents and hence allow postgraduate students to create individualised
study courses tailored to their interests. The lecture cycles enable group work and
socialising among students who can exchange experience in and knowledge of speciﬁc
topics inherent to their study discipline. The existing postgraduate courses are currently
being renovated, while new postgraduate MA and PhD courses in ﬁelds that have so far
only been available at the undergraduate level or are entirely new are being prepared.
With these courses we aim to train qualiﬁed, open, and learned graduates who will
conﬁdently and critically enter the job market and be capable of efﬁcient operation during
these times of incessant cultural, social, political and economic changes permeating
Slovenia, Europe, and the entire global community. Prepared and in the process of
evaluation is also the course of Cultural Assets and Archives.

Due to the very good opportunities of direct contact with representative and high quality
originals in lectures, seminars, and regular ﬁeld exercises, special attention is focused on
all the nearby important European art centres on the Apennine peninsula (e.g. Venice),
and at the same time also especially Istria and the Adriatic area together with its wider
Dinaric and Alpine hinterland; nonetheless, the entire Slovenian area, which is not only
geographically but also cultural-historically inevitably torn between the coast and the
mainland, is also reasonably and logically included.

Heritage & Tourism1
The new Heritage Tourism study course was designed from cooperation between the
Faculty of Humanities Koper, Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica, and Science
and Research Centre of the University of Primorska based on estimates about the need
for a broader and more quality inclusion of natural and cultural heritage in the current
1 / Heritage Tourism is a joint programme with the Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica.
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outbuildings, and a harbour with storage facilities. These residences were important
economic focus-points, where ﬁsh and shells were bred, wine and olives cultivated and
produced, brick and amphorae manufactured, sheep bred and wool processed, while the
warehouses were used to store and reload the goods imported through the sea.

Students and practical experience

The Roman harbour of the villa in Simonov zaliv was one of the largest on the western
coast of Istria, covering a surface of over 7,000 m2. It was well protected from the wind
and could receive ships of more than 25 metres in length, which could freight up to 1,000
amphorae (Boltin Tome 1991; Auriemma, Karinja 2008). The embankment and the pier,
which still had bronze mooring rings in the 19th century, are now covered by the public
baths complex. The remains of the breakwater are still visible in the sea under sea level,
as the sea level today is 1.6 metres higher than it was in the Roman period. The harbour
remained in use until the Early Middle Ages.

The site
The Roman villa and the port of Simonov zaliv (St. Simon’s Bay) were ﬁrst mentioned
as an archaeological site in the 16th century. The ﬁrst archaeological excavation took
place in 1922, when the remains of the harbour were also measured for the ﬁrst time.
The residential part of the villa stretches across a surface of 3,000 m2; the living
quarters are arranged around an inner courtyard, while the whole complex is connected
by a portico to the port (Stokin 2001, 2002). To the north a copy of a mosaic from
the residential area can be seen; in the south the portico between villa and harbour.
Southwest of the port a structure made of stone blocks is still visible under the sea level,
which probably once formed part of the harbour’s storage facilities. In the hinterland of
the villa were also discovered remains of the water supply system of the complex. Recent
excavations have brought to light new information about the villa’s history: the villa was
built between 25 and 10 BC. Parts of the residential area were already abandoned
between 50 and 70 AD (Groh, Sedlmayer 2008; 2009; Groh et al. 2009). The portico
and the port were in use through a longer time period. In the early medieval period the
church of St. Simon was built on the property, giving the bay its name. Various ﬁnds
were discovered during the excavations in the villa of Simonov zaliv, from which the life
of the villa’s inhabitants and the economic branches in which they were employed can
be reconstructed. Some of the discovered objects can be seen in the Maritime Museum
Sergej Mašera in Piran and in the Regional Museum of Koper. Around the beginning of
the Common Era seaside villas were built every few kilometres along the whole Istrian
coast. Such villa complexes were usually made up of a representative residential part,

Student collaboration
The varied activities connected to the work on the archaeological site of the Roman
maritime villa and the formation of an archaeological park also offer an excellent
opportunity to combine scientiﬁc research and university education (Lazar 2011).
Archaeology, heritage, history, museology, restoration, conservation and tourism are
only some of the contents where students from Slovenia and abroad have contributed,
deepening and expanding their knowledge in the framework of the ofﬁcial study process
or workshops and summer schools.
Students of the Department of Heritage and Department of History at the Faculty of
Humanities, University of Primorska prepared seminars and ﬁnal papers on themes of
ancient history, Roman villas, Roman religion, life in ancient period, archaeological sites
in the Slovenian coast, analyses of archaeological material, and conducted numerous
surveys about the visibility of the site, its tourist opportunities, etc. in the framework of
undergraduate and graduate courses and under the mentorship of the undersigned and
Assistant Professor Gregor Pobežin.
Apart from annual ﬁeld research and keeping the site tidy throughout the year, practical
work in the park also included participation in and preparation and implementation
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The University of Primorska, Faculty of Humanities in Koper at the moment offers four
Bologna courses with the topic of heritage and heritage studies at BA and MA levels.
An important part of the study and students’ training is also the research and practical
work on sites and monuments. This includes excavations, ﬁeld surveys, use of nondestructive methods on sites, processing of the archaeological material, as well as
didactical work, and dissemination. One of the sites where students train and develop
their understanding of heritage protection and management is the villa maritima
archaeological park of Simonov zaliv in Izola (ﬁg. 1).

The students who express their interest and a wish for an even closer cooperation
in the work and activities linked to the villa in Simonov zaliv, have the opportunity to
continue their work also in the summer months and outside their study time. During
the summer they can work in the park as tourist guides (conditioned by their knowledge
of English and Italian, and suitable archaeological contents), and contribute to the
implementation of pedagogic and adult-learning workshops in the park, as well as
public events (international museum day, summer museum night). The themes of the
pedagogic workshops include: making a mosaic, making a necklace, what is an amphora,
dancing into the past, what the Romans ate, etc., and were prepared with the help of
students (ﬁg. 4). Some of the graduates already lead the workshops independently.

The summer school of museology, taking place in Piran for the last ﬁve years, organised
by the International School of Museology from Celje and the Institute for Mediterranean
Heritage, Science and Research Centre, University of Primorska in cooperation with
the Faculty of Humanities, links its annual topics to ICOM’s annual themes at the
international day of museums on May 18. The chosen themes of museums and tourism
and museum presentations (in 2009 and 2010, respectively) could thus be connected
to activities at the villa in Simonov zaliv. Students could acquire 3 ECTS by participating
in the summer school, which provides ﬁve days of lectures, seminars, an international
module, excursions and practical work. The villa was also included as an archaeological
site into the programme of conservation and archaeological workshops in 2011.
In the framework of the conservation workshop, where students collaborated with local
and foreign experts2, the cleaning of the black-and-white mosaic and its consolidation
was undertaken. In the afternoon lectures on the topic of mosaic conservation and
restoration were organised. During the course of the work the necessary tests were
made to determine the most suitable methodology for cleaning and strengthening the
mosaics on site. The International Archaeological Workshop 2011 Magdalensberg
(July 3–15 2011) organised by the Austrian Archaeological Institute (ÖAI) from Vienna,
the Landesmuseum Kärnten from Klagenfurt, and the Institute for Mediterranean
Heritage, Science and Research Centre, University of Primorska, offered students from
universities in Vienna, Graz, Ljubljana and Koper an opportunity to visit and work at the
main archaeological sites in the northern Adriatic in the framework of a practical study of
Roman material culture.

Graduates of the study courses in heritage studies will have opportunities for professional
employment within the framework of public institutions for the protection and promotion
of cultural heritage. Therefore, it is extremely important for the students to also gain
as much practical experience as possible during their studies in the ﬁelds of heritage
research, protection, and promotion. In this way they can become directly acquainted with
different ﬁelds of work, but also the positive and negative aspects of heritage protection.
Moreover, they thus have an opportunity to com into contact with various institutions and
organisations, which have the potential to become their future employers. In conclusion,
we can emphasise that including the archaeological park Simonov zaliv in Izola into
the study process of the Department of Heritage, Faculty of Humanities, University of
Primorska is a good example of integrating studies and practical and research work, while
at the same time also opening new paths of cooperation with the local community and in
ﬁnding employment opportunities for the students.
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of public events (ﬁg. 2). Within the elective course Languages of Antique Sources, under
the mentorship of Assistant Professor Gregor Pobežin, the students selected excerpts
from ancient literature on the theme of Roman villas and prepared a literary evening
entitled: Architect, philosopher, and poet speak about a Roman villa (ﬁg. 3). In this way
they expanded the course topics in various subjects and gained practical experience for
work.

3

1

4

2

1

Students are preparing for the event, spring 2010
(foto Irena Lazar).

3

Studenti se připravují na vystoupení, jaro 2010.
2

Ksenja, student of history, joined as an extra for the
documentary ﬁlm about the villa in 2010 (foto Irena Lazar).
Ksenja, studentka historie, která se připojila zvláště kvůli
natáčení dokumentárního ﬁlmu o ville v roce 2010.
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Evening event in the Roman villa, May 2010
(foto Ivana Pintarič).
Večerní vystoupení v Římské ville, květen 2010.

4

Students are assisting during the workshops for children,
June 2011 (foto Irena Lazar).
Studenti pomáhají organizovat dílnu pro děti,
červen 2011.
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Krkonošský národní park,
ekologická výchova a přeshraniční projekty
•••
The Krkonoše Mountains National Park,
Environmental Education
and Transboundary Projects

Abstrakt
Biosférická bilaterální rezervace Krkonoše/Karkonosze byla zařazena do sítě
biosférických rezervací UNESCO v programu Člověk a biosféra (Man and Biosphere) v roce
1992. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) spolupracuje na řadě projektů se
svým polským protějškem KPN (Karkonoski Park Narodowy). Společně připravily například
jazykové kurzy polštiny a češtiny pro své zaměstnance, dvojjazyčné sady nástěnných
tématických posterů, informačních brožur nebo ﬁlmů. Díky přeshraniční spolupráci
vznikla také trasa spojující historické expozice ve Vrchlabí a Boleslawieci se zastávkami
v sedmi dalších muzeích a expozicích pro návštěvníky. Zásadní roli hraje v oblasti Krkonoš
environmentální vzdělávání. Na základě mezinárodní spolupráce vznikl například soubor
akcí a výukových materiálů pro česká a polská gymnázia. Zvláštním projektem, který
iniciovala organizace Europarc Federation, je Projekt Mladých strážců (Junior Ranger
Project). Během něj se skupina dětí z Krkonoš seznámí s prací skutečných strážců přírody
a naučí se jejich základní dovednosti.

Michal SKALKA

Biosphere reserves Krkonoše and Karkonosze became parts of the network
of biosphere reserves of UNESCO within the program Man and Biosphere (MaB)
in 1992. The Krkonoše Mountains National Park Administration cooperates with
its Polish partner KPN (Karkonoski Park Narodowy Administration) and other Polish
partners (especially The Museum of Ceramics in Boleslawiec) on various projects.
For instance, Polish and Czech language courses for employees were developed
in cooperation, as well as publication of bilingual sets of informational-educational
thematic posters was published and bilingual brochures and ﬁlms were produced.
There was also created, mapped and marked transboundary tourist track from
Boleslawiec to Vrchlabí via seven museums and exhibitions for visitors. Environmental
education that proves to be a key activity in the Krkonoše Mountains National Parks
has been improved also on the basis of international cooperation. Set of educational
activities, publications and tools was produced for Czech and Polish secondary
schools in the region. Special environmental program for children – the Junior Ranger
Project – was initiated by Europarc Federation. Groups of children from Krkonoše
schools are trained as real professional rangers in the course of the program.

ARCHEOLOGIE

Pracoviště ekologické výchovy a vzdělávání Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí,
mskalka@krnap.cz
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Abstract

Krkonoše leží přímo na státní hranici Česka a Polska a na obou stranách hranice leží
národní parky – Krkonošský národní park na straně české a Karkonoski Park Narodowy
(KPN) na straně polské. Naprostá většina cizinců, kteří do Krkonoš přijíždějí je z Polska,
méně přijíždí z Německa a Nizozemí. Proto je nutné se spolupracovat s partnery na
druhé straně hranic, zejména s KPN. Je zbytečné popisovat podrobně všechny programy
a aktivity, kterými se uvedené instituce zabývají. Vyberme ty nejzajímavější, které mohou
sloužit jako modelové pro ostatní zájemce.

Klíčová slova
Ekologická výchova a vzdělávání, přeshraniční projekty, mladí strážci, Krkonošský národní
park, Česká republika, Polsko

Key words

Junior Ranger Project (JRP, Projekt Mladých strážců)2
Projekt byl nastartován v roce 2001 nadnárodní společností Europarc Federation3 a pod
jejím vedením a s její podporou byla pro JRP ve čtyřech evropských územích vyvinuta
metodika. Krkonošský národní park byl jedním z takových území. JRP představuje
strážní službu (terénní službu, v zahraničních národních parcích také tzv. ranger
service) veřejnosti jako důležitou součást Správy KRNAP sloužící nejen ke kontrole
dodržování legislativy na území národního parku, ale také jako vítanou informační službu
návštěvníkům přímo v terénu.

Krkonošský národní park (KRNAP) ročně navštíví asi šest milionů lidí. Přepočteme-li je na
360 km2, které zaujímají plochu KRNAP, zjistíme, že je jen málo zvláště chráněných území
na světě, kde je víc návštěvníků na jednotku plochy. Jen pro dokreslení této situace –
pokud by jen každý desátý návštěvník odhodil jeden odpadek na jeden běžný metr cesty,
která je na území národního parku, nacházel by se jeden odpadek na každém druhém
kroku, který po cestě návštěvníci udělají. Z uvedeného faktu vyplývá, že s návštěvnickou
veřejností je nutné pracovat. V Krkonoších jsou dvě instituce zabývající se ekologickou
výchovou. Jednou je nezisková nevládní organizace Středisko ekologické výchovy a etiky
Rýchory SEVER1 a druhou je Správa Krkonošského národního parku. Ta má vzdělávání
veřejnosti zakotveno ve zřizovací listině jako jednu z hlavních činností.

Skupina dětí z 5. až 7. tříd z místních základních škol se velmi úzce seznamovala
s činností profesionálních strážců. Zapálení a motivaci pak žáci přenášeli do svých
domovů, mezi svoje kamarády a vrstevníky. Tato reklama se ukazuje jako sice
náročná na práci a čas lektorů JRP (strážců), ale velmi účinná. Vedle již zavedeného
dvoutýdenního tábora v Krkonoších s běžnou náplní počínající stavěním stanů a štípáním
dřeva přes návštěvu místního muzea až po poznávací exkurze, obsahoval JRP další část
nazvanou Follow Up (v českém překladu Následuj mě). Během ní se Mladí strážci jednou
za měsíc setkávali na celý den a rozvíjeli kompetence vlastní skutečných strážcům.

Ke vzdělávání návštěvníků má Správa KRNAP pracoviště ekologické výchovy a vzdělávání
(EVV) ve Vrchlabí, Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda,
Krkonošské muzeum a okrajově také měsíčně vydávaný časopis Krkonoše Jizerské hory.
Na rozdíl od neziskových organizací zabývajících se ekologickou výchovou plní Správa
KRNAP i jiné úkoly než je právě zajištění EVV. Zabývá se ochranou přírody v širokých
souvislostech, včetně těch, které jsou v očích veřejnosti nepopulární. Veřejnost jim
často příliš nerozumí, a proto Správě KRNAP vytváří negativní hodnocení. Odbor státní
správy (ne)vydávající povolení ke stavbám, umístění vleků a udělující sankce, jen sotva
bude oblíben (podobně jako Policie ČR). Většina lidí ho vnímá jako nevítanou nutnost.
Jedním z důležitých úkolů pracovišť ekologické výchovy je tedy tvorba dobré pověsti
(image) celé Správy KRNAP.

Strážci musejí samozřejmě dokonale znát terén, ve kterém se pohybují, základy
první pomoci, práci s mapou a buzolou, ale především musejí umět komunikovat
s návštěvníky. Proto byla tři z osmi témat JRP Follow Up zaměřena na to, aby Mladý
strážce uměl prezentovat nějakou přírodninu (například strom v parku), aby uměl
2 / http://www.krnap.cz/junior-ranger-project/
3 / www.europarc.org

1 / www.sever.ekologickavychova.cz
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Environmental education and learning, transboundary projects, junior rangers, Krkonoše
Mountains National Park, Czech Republic, Poland

• pozorování objektu probíhá na území KRNAP,
• účastníci jsou odměňováni zvláštní dřevěnou visačkou, kterou není možné získat jiným
způsobem.
K lednu roku 2012 byly v nabídce programy zaměřené na jelena lesního, lýkožrouta
smrkového, mravence, hořec tolitovitý, rašeliníky, skorce vodního, naše orchideje a stopy
po zalednění Krkonoš. Nově vznikl také program zaměřený na lišejníky. Programy jsou
nabízeny standardním způsobem široké veřejnosti, ale i školním skupinám: informacemi
v místním tisku, na výlepových plochách krkonošských měst a obcí, na domovských
stránkách KRNAP5 či facebookovém proﬁlu KRNAP,6 prostřednictvím Kalendáře akcí pro
veřejnost i časopisu vydávaného Správou KRNAP Krkonoše Jizerské hory.7

Jeden díl celého seriálu byl věnován rodičům Mladých strážců. Jejich podpora je zde klíčová,
protože nepřímo zajišťuje ﬁnanční a morální podporu dětí v projektu a mimo jiné tím snižuje
ﬁnanční náročnost projektu pro Správu KRNAP. Na druhé straně je podpora rodičů nutná
pro dosažení vlastního cíle projektu – představit práci strážců široké veřejnosti. Ke konci
školního roku se rodiče Mladých strážců sešli spolu s managery JRP, kteří rodičům na
setkání promítali fotky z jednotlivých částí programu s doprovodným programem. Vždy po
malém bloku obrázků následovaly tématické aktivity vycházející z tématu jednoho dílu JRP
Follow Up. Tyto aktivity byly stejné jako ty, které sloužily Mladým strážcům pro rozvíjení již
zmíněných kompetencí. Bylo až překvapivé, s jakými problémy se potýkali rodiče Mladých
strážců při plnění úkolů, které museli řešit Mladí strážci jen o několik týdnů dříve.

Vzhledem k tomu, že ve výjimečných případech je nutné demonstrovat přírodninu
v I. ochranné zóně KRNAP mimo značené cesty, bylo nutné získat povolení ke vstupu
od příslušného orgánu ochrany přírody. V těchto případech jsou dále stanovena přísná
pravidla, za kterých je možné se skupinou vstoupit mimo značené cesty. Je například
omezen počet lidí ve skupině, počet skupin v jednom roce, místa, která je možné navštívit
atd. Návštěva lokality v I. zóně neslouží jako nástroj ke zvýšení návštěvnosti programu,
a proto není uvedena mezi informacemi o programu (plakátech).

V současné době Správa KRNAP organizuje jednu skupinu Mladých strážců s velmi
podobným programem a tři menší skupinky dětí s aktivitami podobnými jako mívají mladí
ochránci přírody. Jsou zaměřeny hlavně na poznávání Krkonoš. JRP je veden profesionálními
strážci Správy KRNAP.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků na jednom programu (12 až 20 osob) byl
cenovým výměrem stanoven tzv. rezervační poplatek (děti 6 až 12 let 50,– Kč a účastníci
nad 12 let 100,– Kč) za blokování účasti na programu. I když část veřejnosti nese
rezervační poplatek s jistou nelibostí, protože podobné programy Správy byly zatím
nabízeny vždy zdarma, nebývá větší problém programy plně obsadit.

Programy Nás učí příroda
Tyto programy jsou ryze vzdělávacího, až edutainmentového4 charakteru a jsou určeny
hlavně široké veřejnosti. Všechny mají několik společných vlastností, z nichž uvedeny jsou
pouze nejdůležitější:
• jsou zaměřeny na pozorování jednoho přírodního objektu v kontextu s prostředím, ve
kterém se vyskytuje,

5 / http://www.krnap.cz/akce-environmentalni-vychovy/
6 / http://www.facebook.com/spravakrnap
7 / http://www.krnap.cz/casopis-krkonose-jizerske-hory/

4 / Edutainment – vzdělávání prostřednictvím zábavy. Řada lektorů ekologické výchovy považuje edutainment za
nedůstojný a příliš bulvarizující způsob vzdělávání veřejnosti. Osobně se ale domnívám, že pokud je veřejnost pobavena
a současně vzdělávána, je tento přístup minimálně rovnocenný přístupům ostatním.
112

113

Michal SKALKA

Krkonošský národní park, ekologická výchova a přeshraniční projekty

přesvědčit návštěvníka o tom, že je nutné přírodu v Krkonoších chránit, a také aby uměl
sestavit srozumitelnou informační tabuli. Skutečný strážce, tedy včetně mladého, musí
umět pracovat rukama. Proto bylo další téma, kterému se děti věnovaly, zaměřené na
údržbu zařízení pro návštěvníky. Mladý strážce by měl nahlédnout pod pokličku běžné
praxe strážní služby, proto pracoval jako asistent svého profesionálního kolegy.

Správa KRNAP ještě v roce 2006 disponovala jednoduchou montovanou stavbou
(tzv. teskobarák), ve kterém mělo zázemí oddělení EVV. Při opravě střechy převážně
dřevěné budovy však tato kompletně shořela. Lektoři EVV byli nuceni tomuto smutnému
faktu přizpůsobit i aktivity a EVV zajišťovali hlavně mimo budovu Správy KRNAP.
V roce 2009 Správa KRNAP podala žádost o grant z Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osa 7 na ﬁnancování stavby nového zařízení pracovně nazvaného
Krkonošské centrum environmentální výchovy (KCEV). Celkové náklady činí téměř
Kč 90 milionů a stavba byla zahájena v roce 2011. Je umístěna v těsné blízkosti hlavní
budovy Správy KRNAP ve Vrchlabí a obsahuje přednáškový sál pro 80 posluchačů, učebnu
pro 30 žáků a malou laboratoř pro 16 žáků. Bohužel, při podávání žádosti o přidělení
grantu byla plánována v KCEV dvě nová pracovní místa. Za stávající ekonomické
situace v ČR je však naplnění tohoto požadavku naprosto nemožné. Lektoři EVV proto
budou muset snížit počet akcí mimo Vrchlabí a spolu s dalšími zaměstnanci Správy
KRNAP svoje úsilí zaměří na realizaci programů v nově vzniklém KCEV. Plánují se zde
pravidelné přednáškové cykly pro veřejnost, promítání tématicky zaměřených ﬁlmů,
malé konference, biologicky zaměřená praktika a řada dalších akcí. Zahájení provozu
je plánováno k 1. září 2013.

•

•
•

•
•

sad stromů starých ovocných odrůd, rastrový záhon krkonošských bylin a nášlapnou
stezku sloužící ekologické výchově. Partnerská organizace KPN vybuduje návštěvnické
středisko s malou expozicí zaměřenou na proslulý cech laborantů blízko Karpacze.
Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN je zaměřen na prohlubování
poznání a porozumění kolegů na druhé straně hranic. V tomto projektu probíhají kurzy
českého a polského jazyka a výměnné stáže pracovníků správ obou národních parků.
Krkonoše v INSPIRE harmonizuje (sjednocuje) počítačová data na mapových
serverech obou partnerů tak, aby vytvářely jeden homogenní celek.
Krkonoše – náš národní park zajistil vydání sad vzdělávacích ilustrovaných posterů
tématicky zaměřených na ﬂóru a faunu Krkonoš, zajímavá místa, vegetační stupně,
neživou přírodu a tvary Krkonoš, jakož i na jejich historii.
Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor se jmenuje brožovaná publikace
zaměřená na důkladný rozbor a popis krkonošských roubenek.
Jedny hory, jedny lesy vznikl k Mezinárodnímu roku lesů a umožňuje publikaci
dvojjazyčných brožur o lese jako ekosystému a dřevu jako části koloběhu energie v lese,
organizaci vzdělávacích programů o vybraných částech lesa, tvorbu ﬁlmu o lese.

V nedávné době byly ukončeny přeshraniční projekty:
• Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN, tento projekt
zajistil vznik souboru společných akcí gymnázií na české a polské straně Krkonoš,
vydání drobného propagačního materiálu a pořízení výukových materiálů a pomůcek
pro potřeby environmentálního vzdělávání.
• Via Fabrilis, díky projektu bylo možné obnovit historický domek ve Vrchlabí, opravit
Muzeum keramiky v Boleslawci a vytvořit trasy spojující Vrchlabí a Boleslawiec se
zastávkami v sedmi dalších muzeích a expozicích pro návštěvníky.

Projekty přeshraniční spolupráce
Správa KRNAP připravuje mnoho dalších vzdělávacích akcí, které se více či méně podobají
aktivitám jiných organizací. Můžete se o nich dozvědět více na výše uvedených zdrojích
informací. Správa KRNAP v některých případech spolupracuje s již zmíněným Střediskem
ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, se Zoologickou zahradou Safari Dvůr Králové
i se Zoologickou zahradou v Liberci, polskými partnery v Karkonosski Park Narodowy
a řadou jiných. Mezi nejzajímavější projekty mezinárodní spolupráce, které však nemusejí
bezprostředně týkat ekologické výchovy, patří následující:

Závěr
Správa KRNAP není institucí, která se zabývá pouze ochranou přírody v úzkém slova
smyslu, ale zprostředkovává a zajišťuje přeshraniční spolupráci s logickým partnerem,
KPN. Výstupy uvedených projektů slouží pak široké návštěvnické veřejnosti k pochopení
důvodů, pro které vznikly národní parky na obou stranách hranice a tedy jsou pro funkci
národního parku životně důležité.

• Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN zahrnuje komplexní revitalizaci klášterní
zahrady ve Vrchlabí, která bude obsahovat mimo jiné malou geologickou expozici,
8 / http://www.krnap.cz/kcev/
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Krkonošské centrum environmentální výchovy ve Vrchlabí8

1

3
1

Programy z cyklu “Nás učí příroda” se odehrávají přímo
na území Krkonošského národního parku. Zde program
Po stopách krkonošských ledovců v Obřím dole.
Programmes from the cycle ‘Nature Teaches Us’ take
place directly on the territory of the Krkonoše Mountains
National Park. Here, the programme ‘Tracing the
Krkonoše Glaciers in Obří důl’ (German: Riesengrund).

2

Program z cyklu “Nás učí příroda” o problematice
největšího krkonošského savce jelena lesního zahrnuje
nejen teoretický výklad ale hlavně pozorování velké
skupiny jelení zvěře v přezimovací obůrce.

Krkonošský národní park, ekologická výchova a přeshraniční projekty

A programme from the cycle ‘Nature Teaches Us’ on
the issue of the largest Krkonoše mammal the Red
Deer includes not only a theoretical explanation but
mainly observation of large groups of wild deer in an
overwintering game preserve.
3

Na území Krkonošského národního parku se
nachází poměrně mnoho různých naučných stezek.
Jsou levnější alternativou k exkurzím vedeným
průvodcem. Na druhou stranu, i sebelépe zpracovaná
informační tabule nemůže pružně reagovat na
dotazy návštěvníků. Zde Naučná stezka Černohorské
rašeliniště.
On the territory of the Krkonoše Mountains National
Park, there are quite a few various educational trails.
They are a cheaper alternative to excursions conducted
by a guide. On the other hand, not even the best
prepared information board can ﬂexibly react to the
questions of visitors. Here, the Černá Hora Peat Bog
Educational Trail.

4

Vždy je efetivnější demonstrovat informaci než se
omezit na pouhé sdělení bez ukázky. Zde ukázka reakce
vápence s kyselinou chlorovodíkovou v programu
“Po stopách krkonošských ledovců” z cyklu Nás učí
příroda.

Michal SKALKA

It is always more effective to demonstrate information
than to limit it to sharing without examples. Here is an
example of the reaction of limestone with hydrochloric
acid in the programme ‘Tracing the Krkonoše Glaciers
in Obří důl’ from the cycle ‘Nature Teaches Us’.

4
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V druhé polovině roku 2013 bude ve Vrchlabí otevřeno
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání.
Vedle přednáškového sálu pro 80 posluchačů v něm
bude umístěna učebna pro 30 osob a malá laboratoř
pro 16 studentů.
In the second half of 2013, the Krkonoše Centre of
Environmental Education will open in Vrchlabí. Besides
the lecture hall for 80 people, a classroom for 30
people and a small laboratory for 16 students will be
located in it.

Krkonošský národní park, ekologická výchova a přeshraniční projekty

8

7

V roce 2012 probíhala rekonstrukce klášterní zahrady ve
Vrchlabí. Byla obnovena cestní síť, vybudován zahradní
altán s nášlapnou stezkou, na které se střídají různé
povrchy. Ta bude sloužit zážitkové ekologické výchově.
Nový bude také jedinečný rastový záhon, který býval
běžnou součástí barokních klášterních zahrad.
In 2012, reconstruction of the monastery gardens in
Vrchlabí took place. The path network was renewed;
a garden gazebo with a barefoot path where various
surfaces alternate was built. It will serve as experience
ecological education. A singular grid seedbed, which
used to be a common component of Baroque monastery
gardens, will also be new.

5

Projekt Mladých strážců představoval práci skutečných strážců
přírody v Krkonošském národním parku. Ta zahrnuje nemalý
podíl manuálních aktivit, jako například přípravu letniny pro
přezimující zvěř. Zde Mladí strážci na Harrachovsku.
The Junior Ranger Project presented the work of real rangers
in the Krkonoše Mountains National Park. It includes a large
proportion of manual activities, for instance preparation of
cattle feed for overwintering animals. Here, Young Rangers in
the Harrachov Region.

6

Dopad programu “Jelen lesní, seznamte se ...” je prodloužen
tím, že malí účastníci jsou požádáni o tématické kresby
nejzajímavější části programu. Vzpomínají tak na zážitky a při
předávání kreseb do rukou lektora mají možnost o programu
znovu mluvit.

Michal SKALKA

6

The impact of the ‘Red Deer, Become Acquainted ...’
programme is extended by requesting the young participants
for thematic drawings of the most interesting parts of the
programme. They thus remember the experiences and when
handing in the drawings to the lecturer have the possibility to
speak about the programme again.
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Hledání skryté krásy
•••
„Sleeping Beauty“
of Mladějov Industrial Museum

Abstrakt
Žáci a žákyně osmých tříd ze základní školy z Moravské Třebové měli v letech 2007–2011
v Průmyslovém muzeum v Mladějově příležitost objevovat historii a krásu bývalé
mladějovské šamotky a úzkokolejky. Kromě toho se učili, jak sdílet své znalosti a pocity
s druhými. Výchovně vzdělávací projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, který vznikl
ve spolupráci školy a muzea, od počátku také usiloval o popularizaci muzea, dráhy
a průmyslového dědictví vůbec mezi širší veřejností. Během čtyř let projekt absolvovalo
sedmdesát čtyři žáků, z nichž polovina se do muzea alespoň jednou vrátila a zapojila se
do činnosti občanských sdružení, která místo spravují. Pět absolventů školy se do muzea
nadále pravidelně vrací a je zřejmé, že projekt přímo ovlivnil jejich studijní a profesní
zaměření.

Vlastimil NOVÁK

Summary
Základní škola Moravská Třebová (Primary School), Kostelní náměstí 21 and Průmyslové
muzeum Mladějov (Industrial Museum Mladějov)1 organized in 2007–2011 an educational
project focused on heritage education.

All the educational activities, both formal as well as informal ones realized during holidays
and weekends, were carried out by: Mgr. Vlastimil Novák – preparing the content of the
projects, and Ing. Petr Sýkora – focusing on the realisation as such.

ARCHEOLOGIE

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, vnovak@3zsmt.cz
1 / The Museum is in the premises of a past ﬁreclay company, where clay was processes during the years
1898–1991. The material was carried to the company on 11km long narrow-gauge railway. After the shut down of
the mines and the company, the whole area was changed into a museum with the exposition of agricultural, mining,
building and railway technical exhibits.
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The aim of the projects was to strengthen, through a strong positive emotional experience,
love for the region, understanding its culture-historical traditions, appreciation of
natural interests and to develop creative skills and other key competences included in
the educational programme. Thanks to the focus of the museum, the projects were dealing
with two main areas: the inspiring phenomenon of the historical industrial culture that is
truly remarkable and with the surrounding nature that is outstanding in many respects.

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí a Průmyslové muzeum Mladějov se
setkaly na půdě pražské Univerzity Karlovy při realizaci projektu vytvářejícího průřezové
téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Tehdy se mezi nimi rozvinula
dlouhodobá a nadmíru plodná spolupráce orientující se na tvorbu edukačních aktivit.

The key activity of the whole co-operation is called Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
(Among the sleepers of Mladějov narrow-gauge railway) which in 2011 took place
for the fourth time already. The core of the event was a several-day stay of the students
in the site of the museum. The children familiarized themselves with the expositions
theoretically as well as practically by their own physical work, they painted and drew
technical and natural monuments, wrote theatre plays about historical moments from the
factory, studied history collections and helped with their renewal. The results of their work
were presented during an event held for public and in the magazine which was issued
within a month after the project. Trips to the nature with plein-air painting were also
a popular part of all the projects.

Základní škola na Kostelním náměstí v Moravské Třebové patří k menším školám se
třemi stovkami dětí učících se ve 13 třídách. Jedná se o klasickou základní školu, jejíž
žáci svými schopnostmi, inteligencí i sociálním zázemím odrážejí republikový průměr.
Průmyslové muzeum Mladějov se nachází v areálu bývalé šamotové továrny, vzdálené
přibližně 10 km od Moravské Třebové. V ní se od roku 1898 pálil lupek těžený v lomech
rozesetých v kopcích nedalekého Hřebečského masivu. Doly s továrnou spojovala
jedenáctikilometrová průmyslová dráha. Poté, co byly doly i továrna v roce 1991
uzavřeny, se celý areál přetvořil na průmyslové muzeum s expozicemi důlní, stavební
a zemědělské techniky, provozující výletní vlaky na zdejší úzkorozchodné železnici.

Some activities organized without the school’s help also took place in the project.
These were mainly occasions when the students came to the museum during the weekends
and helped voluntarily with renewal of exhibits, upkeep and cultivation of the museum.
Seventy four pupils participated in the project during the four years; thirty one of them
came back to the museum to help at least once. Five students have been coming to
the museum regularly (even after leaving the school). It is a mark that those pupils
understand the meaning of culture-historical heritage and they are willing to participate
in its maintenance and development.

Od roku 2007 škola s muzeem pořádá pro žáky oﬁciální i neformální výchovně
vzdělávací projekty a akce realizované jak v rámci výuky, tak během prázdnin či víkendů.
Všechny vznikají v realizačním tandemu: Mgr. Vlastimil Novák – připravující obsah
projektů; a Ing. Petr Sýkora – usměrňující obsah do realizovatelné podoby.

Thanks to that we have every hope that the Czech Republic will be in the future at least
as attractive as it is now and that our country will remain an important place on the map
of European culture.

Hledání skryté krásy

Klíčová slova

Díky zaměření muzea se společné projekty obsahově zabývají dvěma oblastmi.
První je až nečekaně inspirativní fenomén historické industriální kultury a druhou
příroda, která je kolem muzea obzvlášť podmanivá a na malém prostoru nabízí celou
škálu biotopů od víceméně přirozených bukových lesů, přes zemědělsky využívanou
krajinu, až po rumištní lokality.

Průmyslové dědictví, estetika, výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví,
Česká republika, Moravská Třebová, Mladějov

Key words
Industrial heritage, esthetics, heritage education, Czech Republic, Moravská Třebová,
Mladějov

Mladějovské projekty jsou vedle své neopomenutelné poznávací funkce zaměřeny
hlavně na tvořivou činnost žáků. Vychází se přitom z předpokladu, že klíčovým základem
122
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Cílem projektů je, prostřednictvím silného pozitivního emocionálního zážitku, posílit
lásku ke svému regionu, pochopit jeho kulturně historické tradice, poznat přírodní
zajímavosti i rozvíjet tvořivé schopnosti a další klíčové kompetence obsažené
ve školním vzdělávacím plánu.

Všechny tyto činnosti směřovaly ke dvěma cílům: happeningu pro veřejnost (divadelní
představení, výstava výtvarných děl, tvořivé činnosti) a sborníku, který je každoročním
tištěným produktem projektu. Vychází asi měsíc po expediční části v nákladu 120 kusů
a prezentuje odborná, literární i obrazová díla vzniklá v projektu.

kulturně historické výchovy je právě niterný estetický prožitek. Sugestivní prostředí, které
rozlehlý areál průmyslového muzea a jeho okolí nabízí, je spolu s přátelskou atmosférou
více než úrodnou půdou pro vzklíčení silných nevšedních zážitků motivujících k hlubšímu
poznání, odkrývání nových rozměrů okolního světa, jeho na první pohled skrytých krás
a souvislostí, podněcujících citovou zainteresovanost.

Oblíbenou součástí všech projektů jsou i výpravy do přírody spojené s plenérovou
malbou. Ukazuje se, že mnozí žáci běžně nemají možnost a prostor zevrubně vnímat
krajinu a její estetické hodnoty, přestože většina z nich je schopna citlivého pozorování
a kochání se půvaby okolní krajiny a dovede si ho náležitě užít. A to i ti žáci, kteří se
ve škole jeví jako citově velmi povrchní.

Z celé škály projektů a akcí pořádaných pro žáky je stěžejním výstupem výchovně
vzdělávací projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, jehož klíčovou částí je
několikadenní pobyt v areálu muzea. Daří se jej uskutečňovat již 4 roky a plánují se další.
Scénáře projektů se během let proměňují podle toho, jak se mění žáci i zkušenosti
autorů. Základní smysl, cíle i některé oblíbené činnosti zůstávají.

Třetí ročník také vycházel z předchozí koncepce, byl však s ohledem na téměř ryze dívčí
složení (kde byla řada vynikajících výtvarnic) orientován víc na vizuálně tvořivé činnosti.
Koncepce tohoto ročníku vycházela z faktu, že během projektů tradičně vznikají
výtvarné práce mnohem kvalitnější, než ve škole (doklad, jaký význam má smysluplně
tvořivé prostředí na práci žáků). Potvrzením správnosti zvolené koncepce je skutečnost,
že v tomto ročníku vzniklo několik vpravdě pozoruhodných děl, ať už šlo o malbu,
kresbu, land-art nebo divadelní vystoupení, které postupně získalo podobu absurdního
dramatu.

V průběhu vícedenních akcí jsou žáci ubytování v prostorách správní budovy muzea,
kde se také stravují. Žáci se tím dostanou do prostředí a situací, v nichž mnozí ještě
nikdy nebyli. Někteří si vpravdě spartánské podmínky užívají, jiní jsou ze situace, bez
vymožeností moderní doby a domácího komfortu (kde se všechno točí kolem nich),
konsternováni. Nakonec se ale vždy drtivá většina účastníků shodne na tom, že se jí
v muzeu líbilo. Výhodou takovéto formy realizace (kde se platí jen nejnutnější materiální
náklady) je, že ﬁnanční nároky na žáky jsou minimální – projektů se mohou účastnit
i děti ze sociálně slabých rodin (narozdíl od jiných, školami pořádaných kurzů).

Hledání skryté krásy

Velkou výhodou mladějovských projektů je neobyčejná tolerance muzea k pohybu žáků
v jeho areálu, kde je možné pracovat téměř s jakýmikoliv materiály rozličným způsobem,
aniž by to u muzejníků vzbuzovalo hrůzu z toho, že se něco poškodí nebo ušpiní
– muzeum je možné chápat jako jedno veliké hřiště.

Během těchto ročníků projektu dojížděl do Mladějova výběr žáků ze dvou paralelních
tříd z Moravské Třebové – děti měly možnost se sami rozhodnout, zda se chtějí účastnit.
Hlavním důvodem tohoto řešení byly ubytovací možnosti muzea. Pro organizátory toto
řešení mělo jistou výhodu, protože mezi účastnícími se dětmi nebyl tak velký mentální,
názorový a charakterový rozdíl, což práci s nimi podstatně zjednodušilo.

První dva ročníky projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky proběhly jako čtyřdenní
akce pro žáky 8. tříd zaměřené hlavně na dějepis a výtvarnou výchovu. Děti se zevrubně
seznamovaly s expozicemi muzea formou pracovních listů i vlastní fyzické práce
– při ní mohly zakusit, co obnáší starost o instituci tohoto druhu. Největší část projektu
byla věnována činnostem, které si žáci sami zvolili (vymýšleli divadelní hru z dějin továrny,
zabývali se historií vybraných exponátů a jejich renovací, malovali, stavěli sochy…),
díky čemuž pracovali možná s větší chutí, zaujetím i kvalitnějšími výsledky.

Zásadní proměny doznal projekt ve 4. ročníku. Náplň se zaměřila hlavně přírodovědně.
Cílovou skupinou se stali všichni žáci 7. třídy a projekt se stal povinnou a nedílnou
součástí výuky.
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Ve všech třech ročnících zbyl prostor i na spolupráci žáků s členy jiných organizací
(ústav sociální péče pro mentálně postižené, speciální škola, vesnická malotřídka),
kde žáci působili jako průvodci tvořivými činnostmi i poznáváním muzea.
Mohli tak okusit, jak náročné je učit a jakou trpělivost to vyžaduje.

Klíčovou činností projektu (s podtitulem Biologická mise) byla celodenní cesta z vrchu
Hřebčov (areál lupkového dolu Václav Theodor) do Mladějova. Žáci rozděleni do tří
skupin absolvovali trasy dlouhé 12–15 km, během nichž pozorovali stopy důlní činnosti
(pozůstatky štol, haldy), sbírali vzorky rostlin a hornin všímali si krásy okolní krajiny.
Následně své poznatky a vzorky v muzeu odborně i umělecky zpracovávali.

a cíle projektů se alespoň u někoho podaří naplnit, mohou být žáci, kteří se do muzea
v Mladějově vrací o sobotách či prázdninách, aby se dobrovolně, ve svém volném čase
i nadále podíleli na činnosti muzea. Je to známka toho, že alespoň tito žáci si někde
v koutku duše uvědomují význam kulturně historického dědictví, jsou ochotni se aktivně
podílet na jeho udržování a dalším rozkvětu.

Kromě těchto projektů se v duchu spolupráce různých věkových skupin dětí v červnu
2010 v Mladějově uskutečnila i jednodenní akce pro děti 1. stupně naplněná výtvarným
tvořením, poznáváním i hraním uprostřed muzea. Jako průvodci jednotlivými aktivitami zde
působili žáci 9. tříd.

Díky tomu můžeme doufat, že v České republice bude i v budoucnu minimálně stejně
hezky, jako nyní a naše země zůstane ještě dlouho evropskou kulturní velmocí.

V neposlední řadě je nutné vzpomenout na čtyřdenní výtvarný plenér, který se uskutečnil
v době podzimních prázdnin v roce 2010. Byl určen pro zvlášť tvořivě zapálené žáky
z druhého stupně, kteří se zde mohli plně soustředit na vznik řady hodnotných uměleckých
děl malířských, kresebných i sochařských, dotýkajících se mnoha uměleckých směrů od
klasického krajinářského realismu, přes fauvismus, surrealismus, action painting, minimal
art nebo neuve ﬁguration až po event či grafﬁti art. Krom tvorby tuto akci naplnila i řada
jiných hlubokých zážitků dokazujících, jak vizuální tvorba obohacuje člověka – umělce při
jejím vzniku a diváka ve své ﬁnální podobě.

Projektem Mezi Pražci mladějovské úzkokolejky během čtyř ročníků prošlo 74 žáků,
31 z nich se po absolvování projektu do Průmyslového muzea Mladějov alespoň jedenkrát
vrátilo na sobotní „brigády“, aby pomohlo rozkvětu muzea. Pět žáků takto do muzea jezdí
pravidelně a dlouhodobě (i po absolvování základní školy).

Vlastimil NOVÁK
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Pozitivním výsledkem školních akcí je to, že někteří žáci po absolvování mladějovských
projektů do muzea znovu jezdí o víkendech, aby svou dobrovolnickou prací přispěli při
renovaci muzejních exponátů, údržbě a zvelebování areálu muzea.

Pro všechny druhy mladějovských projektů je klíčové přesvědčení organizátorů
o rozumnosti žáků, jejich ochotě následovat dobrý příklad, a schopnosti radovat se z dobře
odvedené užitečné a tvůrčí práce. Přezevšechno, co se o současných dětech říká, je stále
drtivá většina dětí „z gruntu dobrá“, jen je nutné, aby někteří zapomněli „držet pózu“,
s níž vystupují před svými vrstevníky. Dokladem toho, že práce v projektech je smysluplná
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Budova základní školy na Kostelním náměstí
v Moravské Třebové.
The building of the Elementary school on
Kostelní náměstí in Moravská Třebová.

2

Areál Průmyslového muzea Mladějov.
The premises of the Mladějov Industrial Museum.

3

Žáci při vyjížďce v historickém muzejním vlaku.
Pupils during a ride on a historical museum train.

1
4

Ocelové šachtové pece Nového mladějovského
závodu jsou vděčným námětem mladých umělců.

5

Život v muzeu probíhá stejně, jako v první polovině
minulého století.

Vlastimil NOVÁK

Hledání skryté krásy

Abandoned steel shaft furnaces of the former
New Mladějov Factory are very popular among
young artists.

The life in the museum is the same as it was
in the ﬁrst half of the last century.
6

Dívky u vlastnoručně postavené sochy z pražců.
Girls with their handmade sculptures of railway
sleepers.

3
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7
9

Jitka Dandašová: Nálada krajiny.

9

Jitka Dandašová: Countryside mood.
10

Starší žáci představují mladějovské muzeum
mladším.
Older pupils are introducing Mladějov Museum
to younger ones.

7

Budova bývalé parní elektrárny, která je součástí
muzea, během projektů slouží jako divadelní sál.

Vlastimil NOVÁK

Hledání skryté krásy

10

A former steam power plant building, which is now
a part of the museum, was used as theatre.
8

Cestou za poznáním krás krajiny Hřebečského
masivu.
On the way to learning about the beauties
of Hřebečský masiv.
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16

11

V bukových lesích Hřebečského masivu
žáci nahlíží do štoly Joseﬁ.
Pupils are looking into the drift mine
in the beech forests of Hřebečský masiv.

12
13

Děti z prvního stupně základní školy při
jedné hře v průmyslovém muzeu.
Primary school pupils during a game
in the Industrial Museum.

13

Nastupující generace výtvarných umělců
při malbě „důlním bahnem“.
The new generation of artists while working
with the “mine mud”.

Hledání skryté krásy

14

Sabina Polanská: Mladějovský vrch.

Vlastimil NOVÁK

Sabina Polanská: Mladějov hill.
15

Dívky při práci na opravě lokomotivy BS-80.
Girls while ﬁ xing the BS-80 locomotive.

16

Jízdy muzejními vlaky jsou pro žáky
zaručeným zážitkem.
Rides on museum trains are always
exciting for pupils.

11
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Cesta z města – Cesty za pověstí
•••
„Out of the City“ – Following the Legend

Abstrakt
Občanské sdružení Cesta z města je jednou z neziskových organizací, které se zasazují
o revitalizaci venkova na území jižní části Karlovarského kraje. V příspěvku je popsán
projekt Cesty za pověstí, jehož realizaci sdružení zahájilo v roce 2009. Ve spolupráci
s místními dětmi, jejich školními i volnočasovými pedagogy a zájemci z řad aktivní
veřejnosti byly v okolí zapojených měst a obcí zmapovány a vytyčeny pěší turistické
okruhy a vytvořeny úvodní informační tabule. Projekt vzbudil pozornost a zájem
stovky dětí o místo, kde žijí, spojil aktéry neziskového sektoru, školy i státní správy
a samosprávy a v mnoha případech odhalil dávno zapomenuté osudy lidí a krajiny.

Kamila PRCHALOVÁ a Jiří ŠINDELÁŘ

Abstract

Klíčová slova
Revitalizace venkova, výchova a komunitní rozvoj, Česká republika, Karlovarsko

Key words
Regeneration of rural areas, education and community development, Czech Republic,
Karlovy Vary Region

ARCHEOLOGIE

Cesta z města, o.s., www.cestazmesta.cz

CZ
134

135

Kamila PRCHALOVÁ a Jiří ŠINDELÁŘ

Cesta z města (Out of the City) is one of the NGOs that supports and promotes
regeneration of rural areas in the south part of the Karlovy Vary Region (Western
Bohemia). This article describes a project called Cesty za pověstí (Following the Legend)
that has started in 2009. Around the involved towns and villages, in cooperation with
local children, their school and free-time teachers and participating public, walking
tracks and information boards were designed and laid out. The project drew attention
of a hundred of children, raised their interest in the place where they live, joined together
NGOs, schools and local government and in many cases discovered old, forgotten stories
of both people and the landscape.

Projekt občanského sdružení Cesta z města Cesty za pověstí začal organizovaně
v roce 2009 v únoru a v podstatě pokračuje svým životem dodnes v aktivitách dalších
neziskových organizací i aktivních občanů v regionu.
Cílem projektu bylo vytvoření třinácti pěších turistických okruhů v délce cca 5–15 km,
které vedou okolím jednotlivých zapojených měst a obcí. Na tvorbě těchto cest se podílely
místní děti, které během šesti měsíců do začátku prázdnin měly za úkol dohledat co
nejvíce informací o kulturních, přírodních i historických zajímavostech v jejich okolí,
připravit propojení daných míst „naučnou“ stezkou, vyfotografovat a zdokumentovat
jednotlivá zastavení na trasách, nakreslit piktogramy, které byly dále použity v mapách,
připravit text na informační panel a hlavně… „najít tu svoji ztracenou pověst“.

Během prvních dvou měsíců děti pracovaly především ve škole a ve výše zmiňovaných
institucích, s jarním sluníčkem vyrazily do terénu a začalo pátrání a hledání. V jarních
měsících byly zhruba vytipované trasy a každý tým měl za úkol vymyslet pro svou cestu
logo a název. Při prvních výletech do terénu byly dětmi vytvořeny schematické mapy,
které také doplnily o jednoduché piktogramy. V tomto období bylo jasné, kudy trasa
povede a jaké dávno zapomenuté a znovu objevené zajímavosti na návštěvníky stezky
čekají. V květnu probíhala fotodokumentace jednotlivých zastavení a také dotvoření
map a textů pro startovací tabuli umístěnou na začátku tras, nejčastěji na náměstích
a návsích. V červnu proběhlo společné setkání všech týmů a partnerů projektu na velmi
zajímavém a tajemném místě – v poutním kostele Navštívení Panny Marie v zaniklé
vesnici Skoky u Žlutic. Tady byly dětem předány vyrobené a vytištěné tabule. Jednotlivé
tabule mají shodný graﬁcký design, dílčí projekty dětských týmů se liší barevností značek
a informačních tabulí.

Cesta z města – Cesty za pověstí

Sdružení Cesta z města působí v oblasti západočeského lázeňského trojúhelníku, které
je kromě vývěrů minerálních vod také známé svou pohnutou historií. Poválečné období
a výměna obyvatelstva se odráží do dnešní doby v podobě nezájmu a nevědomosti
o osudech a paměti krajiny domova. Cílem projektu Cesta za pověstí tak bylo
podpořit informovanost místních obyvatel a především dětí o historii a zajímavostech
regionu a současně vytvořit něco, co by upoutalo pozornost návštěvníků a zvýšilo
i sebevědomí místních poznáním, že zdejší region není nezajímavý a má co nabídnout.
V únoru 2009 byly nejprve osloveny školy v jednotlivých obcích a městečcích regionu
s cílem vytvořit dětské týmy. Školním týmům velkou měrou pomáhali koordinátoři
ze spřátelených neziskových organizací. Každý tým měl přibližně 10 dětí, jednoho
pedagoga a jednoho místního badatele. Rozhodně nebylo na škodu, když byly týmy
sestaveny z různě starých dětí. Během první schůzky dostali pedagogové i konzultanti
první úkol – sestavit dětský tým, který bude mít za úkol vytipovat zajímavá místa
v okolí města, vyhledat o nich informace, připravit jejich propojení naučnou stezkou,
navrhnout informační panel na startu stezky a tuto cestu také vyznačit. Celá akce
byla ještě doplněna a zpestřena o vyhledávání lokálních pověstí vztahujících se ke
konkrétnímu městu nebo místu. Znění nebo rozřešení příslušné pověsti pak je umístěné
na nejvzdálenějším místě okružní trasy jako odměna pro návštěvníky stezky.

Každý tým svou cestu a půlroční pátrání na závěrečném setkání stručně představil
ostatním dětem i hodnotitelské komisi. Tu představovali zástupci některých obcí,
Krajského úřadu Karlovarského kraje i kastelán zámku nebo zástupci Českého svazu
ochránců přírody. Děti velmi zasvěceně představovaly okolí svých měst a obcí, každý
tým si přidal i nějakou kuriozitu či originalitu. Někteří účastníci projektu si vedli po celou
dobu kroniku, jiní do celé akce zapojili také rodiče, kteří jim pomáhali s vytvořením
jednoduchých odpočinkových míst na trase. Některé další náměty a nápady se
postupně realizují a doplňují do dnešních dnů. K jednotlivým etapám projektu byly
vydávány informační listy, které shrnovaly úkoly i postup realizace celého projektu.
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Do celého projektu se podařilo zapojit 9 týmů ze 6 škol a 3 skupiny zájmových kroužků.
Celkem se jednalo o 123 dětí od 4 do 16 let, které v průběhu 5 měsíců navštívily místní
kronikáře, muzea, radnice, informační centra, archivy různých spolků a sdružení, naučily
se číst v mapách, porovnávat informace v novodobých i historických mapách, vyslechnout
si příběhy starousedlíků, vyfotografovat zajímavosti podél svých cest a společně
odhalovat tajemství krajiny. Již při sestavování týmů a zájmu o informace bylo patrné, kdo
se zapojuje do projektu z vlastního přesvědčení a kdo částečně z povinnosti. Pak bylo
na koordinátorech převzít částečně odpovědnost za úspěšnost projektu na sebe a jak
děti, tak i pedagogy vtáhnout do problematiky. Stalo se, že nejen děti, ale i učitelé byli
na cestě za poznáním.

Bylo, nebylo… zapomenutý kraj, osudy i pověsti, „vnitřní pohraničí“. Ale i noví rodáci…

1

Protože obsahovaly i seznam doporučených informačních zdrojů, pomůcek do terénu
i postupů měření a poznávání krajiny, mohou i v budoucnu sloužit dalším generacím dětí
i pedagogům jako určitý metodický materiál a inspirační zdroj.

Hledání bývalého mlýna u Bochova.

1

Searching for a former mill at Bochov.
2

Jeden z mnoha bývalých mlýnů na řece Teplé.
One of the former mills on Teplá river.

Občanské sdružení Cesta z města během projektu požádalo o podporu také všechny
obce, jejichž děti se projektu přímo zúčastnily. Všichni starostové nejenže aktivitu uvítali,
ale také ﬁnančně podpořili výrobu a instalaci informačních panelů, včetně nezbytných
formálních náležitostí spojených s touto prací. Velkým přínosem byla také podpora
Krajského úřadu Karlovarského kraje a účast jeho zástupců na závěrečném vyhodnocení
ve Skocích. Pro děti bylo velmi důležité, že se o jejich práci zajímal někdo ze samosprávy
a bral je jako rovnocenné partnery v místním komunitním dění. Stejně tak byla na
závěrečném setkání příjemná přítomnost většiny starostů. Pochvala od nich má určitě
větší váhu, než „jenom“ ta školní.
Závěrem lze konstatovat, že projekt Cesta za pověstí byl z našeho pohledu náročný
na koordinaci i aktivizaci vedoucích týmů, ale také velmi příjemný a podnětný.
Vzbudil pozornost a zájem dětí o místo, kde žijí, spojil aktéry neziskového sektoru,
školy i státní správy a samosprávy a v mnoha případech odhalil dávno zapomenuté osudy
lidí a krajiny. Naší organizaci přinesl zkušenosti a poznatky o potřebách většího vzdělávaní
a propagace místního dědictví.

Cesta z města – Cesty za pověstí
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Úvodní informační tabule umístěná na návsi v Chlumu.
The introductory information panel on the square
in Chlum.

6

Vyhodnocení soutěže ve Skocích.

3

Kamila PRCHALOVÁ a Jiří ŠINDELÁŘ

Cesta z města – Cesty za pověstí

Presentation of the competition results in Skoky.

Pátrání v údolí Otročínského potoka.
Investigation in the Otročínský potok valley.

4

Putování za pokladem na Chlumské hoře.
Největší skupina dětí z okolních vesnic pod horou.
Treasure hunt at Chlumská hora. The biggest group
of local children under the mountain.
6
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Záchrana drobných sakrálních památek
na Úštěcku
•••
Rescue of Small Religious Monuments
in the Úštěk Region

Abstrakt
Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka bylo založeno v roce 2005.
Cílem jeho činnosti je zejména záchrana památek v litoměřickém regionu a organizace
beneﬁčních kulturních akcí ve prospěch zničených památek.Již při svém zrodu Sdružení
deﬁnovalo mottto své činnosti: „Záchranou regionálních památek bojujeme proti ztrátě
historické paměti a usilujeme o to, abychom předali duchovní a kulturní odkaz našich
předků dalším generacím.“ Jedním z kontinuálních projektů Sdružení je projekt záchrany
drobných sakrálních památek v regionu. Cílem projektu je evidence, dokumentace,
záchrana a následná péče o menší sakrální stavby – jedná se především o Boží muka
a výklenkové kapličky. V rámci tohoto projektu Sdružení aktivně spolupracuje s obcemi,
na jejichž území se dotčená památka nachází, s místními mládežnickými organizacemi
a četnými dobrovolníky. Odborným garantem sdružení je Národní památkový ústav,
odborné pracoviště Ústí nad Labem, zastoupené náměstkem pro památkovou péči.

Tomáš HLAVÁČEK a Marie FUNKE

The civic association, Society for the Renewal of the Monuments of the Úštěk Region
was founded in 2005. The objective of its activities is particularly the rescue of
monuments in the Litoměřice region and the organisation of cultural events to beneﬁt
destroyed monuments. Already at its foundation, the Association deﬁned its the
vision of its activities: ‘Through the rescue of regional monuments, we ﬁght the loss
of historical memory and endeavour to pass on the religious and cultural legacy of our
ancestors to future generations.’ One of the continuous projects of the Association is
a project of the rescue of small sacral monuments in the region. The objective of the
project is the registration, documentation, rescue and subsequent care for smaller
sacral buildings – mainly wayside shrines and small recessed chapels. Within this
project, the Association actively cooperates with the municipalities on whose territory
the relevant monument lies, with the local youth organisations and numerous
volunteers. The specialised guarantor of the Association is the National Monument
Institute, specialised workplace of Ústí nad Labem, represented by the deputy for
monument care.
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Abstract

V této etapě Sdružení aktivně spolupracuje především s mládežnickými organizacemi
v regionu. V roce 2007 získalo Sdružení za tímto účelem z podpůrného projektu Státního
zemědělského a investičního fondu fotoaparáty a turistické GPS. Děti z turistického
oddílu T.O.M. – Bobři Úštěk a Základní školy Úštěk zahájily pod vedením Sdružení etapu
evidence ohrožených památek.

Klíčová slova
Drobné sakrální památky, pamětní kříže, Boží muka, kulturní krajina, město Úštěk,
Litoměřicko

Key words

Důležitou pomůckou k hledání a dokumentaci nejohroženějších památek jsou staré
vojenské mapy. Na těchto mapách jsou Boží muka zaznamenána jako orientační body.
Členové občanského sdružení spolu s dětmi tak postupně v terénu dokumentují drobné
památky a posléze vytipovávají ty nejohroženější a nejzajímavější. Děti si tyto „pátrací“
výpravy velmi oblíbily a zúčastňují se jich v čím dál hojnějším počtu. Při následné
dokumentaci těchto drobných sakrálních památek Sdružení úzce spolupracuje
s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem,
konkrétně s náměstkem pro památkovou péči PhDr. Petrem Hrubým.

Občanské sdružení zahájilo již v roce svého založení úzkou spolupráci s Městským
úřadem Litoměřice. Výsledkem intenzivního jednání mezi těmito dvěma subjekty bylo
zahájení Programu na záchranu sakrálních památek v regionu Litoměřice v roce 2006.
Tento program umožňuje čerpat obcím ﬁnanční prostředky na záchranu drobných sakrálních
staveb na jejich katastrálním území. Z prostředků grantu a za aktivní účasti místních
občanů a mládežnických organizací se daří postupně zachraňovat drobné sakrální památky
– Boží muka, kříže, kaple a kapličky, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních
památek Ministerstva kultury ČR a nelze tudíž na jejich opravu čerpat obvyklé dotace
z Ministerstva kultury ČR či z fondů Ústeckého kraje. Pro tyto „nezapsané“ drobné sakrální
stavby je podpora ze strany města Litoměřice spolu s aktivitou členů Sdružení doslova
záchranou v poslední chvíli.1

Další fází projektu je spolupráce s představiteli jednotlivých obcí, v jejichž katastrech
se památka nachází. Členové sdružení informují obce o možnostech získání ﬁnanční
podpory a poskytují jim pomoc při administrativním zpracování žádostí.
Třetí fází projektu je samotná oprava či rekonstrukce památky. Tu provádí odborníci
z řad restaurátorů, kameníků atd. Při její realizaci je však třeba i dalších doprovodných
činností. Sdružení záměrně zapojuje do opravy dobrovolníky z řad místního obyvatelstva
a samozřejmě i mládežnických organizací. Více než pětiletá zkušenost ukazuje, že pokud
se do záchranné akce zapojí co nejvíce místních občanů, vztah k revitalizované památce
je pak mnohem osobnější a lze očekávat i další aktivitu a péči o ní.

Na území litoměřického okresu se nachází až 200 drobných sakrálních staveb. Jedná se
většinou o pískovcové stavby s kovovými doplňky z počátku 19. století. Je alarmující, že 70%
těchto památek (především Božích muk) je natolik poničeno, že se nachází již v horizontální
poloze. Pokud je drobná sakrální stavba povalena, je již jenom nepatrný krůček k její
úplné zkáze. Pískovcové části zmizí pod porostem náletových dřevin, kovový kříž se oddělí
od korpusu, podlehne korozi nebo je odcizen. Památka tak doslova „zmizí“ z krajiny.
Proto je prvním důležitým úkolem projektu evidence a dokumentace těchto ohrožených
památek. Jak již bylo zmíněno, tyto stavby nejsou evidovány v seznamu kulturních památek
Ministerstva kultury ČR a jejich evidence je tedy do jisté míry pionýrskou činností.

A jak vlastní rekonstrukce probíhá? U vybraných Božích muk je nejprve provedena ještě
podrobnější fotodokumentace stávajícího stavu, poté místní šetření a archeologický
průzkum. Pro dohledání chybějících částí se odkopává zemina, odstraňuje se případná
navážka a náletové dřeviny. Přilehlé okolí je prohledáno detektorem kovů. Velmi často
se totiž v těsné blízkosti nacházejí fragmenty původního litinového kříže, z kterých se pak
vychází při rekonstrukci litinové části. Dále je třeba Boží muka vztyčit, sestavit a doplnit
chybějící části.

1 / K současnému stavu péče o drobné památky v České republice blíže Irena Bukačová a Tomáš Hájek,
Příběh drobných památek. Edice Krajina domova, sv. 1. Lomnice nad Popelkou 2001, zvl. s. 131–134.
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Small religious monuments, commemorating cross, wayside shrines, cultural landscape,
the town of Úštěk, region of Litoměřice

Při restaurování kamenných částí je nejprve vyčištěn povrch kamene, který je následně
zpevněn, případně vytmelen a ošetřen ochrannými nátěry. Souběžně s prací kameníka
probíhá restaurování litinových částí, případně odlití nového kříže. U většiny Božích muk jsou
nově osazeny litinové kříže podle vhodných analogii.
Poslední fází kontinuálního projektu je pak pravidelná péče o zachráněnou památku.
Zkušenosti potvrzují, že tuto fázi projektu již Sdružení ani nemusí příliš iniciovat. Pokud se
na záchraně sakrální stavby místní obyvatelé aktivně podílejí, vezmou ji zcela za svou
a jsou na svou památku hrdí. Společnost pro obnovu památek Úštěcka je mimořádně hrdá
na to, že dosud nezaznamenala ani jeden případ vandalismu, krádeže či jiného poničení
zachráněné památky. Toto je důležitý aspekt činnosti sdružení.

Obnovou drobných sakrálních památek přispívá Společnost pro obnovu památek Úštěcka
k udržení podoby krajiny a její paměti. Záchranou těchto drobných památek bojuje proti
ztrátě historické paměti a předává toto duchovní a kulturní dědictví dalším generacím.
Zapojením místního obyvatelstva a mládežnických organizací do záchranných projektů
působí Sdružení edukačně a preventivně. Zejména při spolupráci s dětmi si Sdružení ověřilo,
že ten, kdo se jednou na procesu záchrany památky podílel, již nikdy jakoukoliv formu ničení
nedopustí.

1

Udržení či spíše obnovení kulturní paměti má v kraji, v němž došlo v letech 1945 až 1989
k zničení obrovského počtu zejména církevních památek, zásadní význam.2

1

Děti z turistického oddílu mládeže Bobři Úštěk
pomáhají při odstraňování náletové vegetace
a při čištění barokního poutního areálu Ostré.
Children from the hiking section of the youth group
Bobři Úštěk are helping remove the self-seeded
vegetation and to clean the Baroque pilgrimage
complex of Ostré.

2

Opravená výklenková kaple v obci Býčkovice čeká
pouze na osazení novým litinovým křížem.
Repaired vaulted chapel in the municipality of
Býčkovice is only waiting for the installation of a new
cast-iron cross.

2 / Společnost pro obnovu památek Úštěcka se podílí rovněž na dokumentačním a výstavním projektu
„Zničené kostely severních Čech 1945–1989“.
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Sdružení pro obnovu památek Úštěcka se do dnešního dne podařilo uvést do původního
stavu 24 drobných sakrálních staveb. Projekt jejich záchrany je dlouhodobý a kontinuální,
výsledky jsou však již dnes hmatatelné.

3

5
3

4

Jako odměnu pro malé pomocníky pořádá Společnost
po obnovu památek Úštěcka četné kulturní akce.
As a reward for the young helpers, the Society for the
Renewal of Monuments of the Úštěk Region organises
numerous cultural events.

5

Jeden z mnoha obnovených křížů se nachází poblíž
obce Starý Týn.
One of the many renewed crosses lies close to the
community of Starý Týn.

6

Nebuďme lhostejní ke zkáze regionálních památek,
jsou společným kulturním dědictvím nás všech bez
ohledu na národnost jejich tvůrců.

Tomáš HLAVÁČEK a Marie FUNKE

Záchrana drobných sakrálních památek na Úštěcku

Let’s not be indifferent to the deterioration of regional
monuments; all of them are our common cultural
heritage regardless of the nationality of their founders.

6

4
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Anyone can cook !
•••
Lektorské centrum
Galerie Středočeského kraje 2009–2011

Abstrakt
Současný umělecký diskurs otevírá nový prostor jak pro prezentační a vzdělávací aktivity
přímo v muzejních a galerijních institucích, tak pro akce mimo takto vymezený prostor.
Snahou Lektorského centra nově se formující Galerie Středočeského kraje v letech
2009–2011 bylo ucházet se aktivně o své diváky, cestou za nimi cíleně překračovat
zažité bariéry a stereotypy. Také tři z blíže představených projektů Umění pro nevidomé,
Obrazy žijí se seniory a Věznice: místo pro umění hledaly nové modely komunikace
a vytvářely bezprecedentní situace, které lze vnímat i jako výzvu pro ostatní galerijní
a muzejní instituce v České republice.

Ondřej HORÁK

Abstract
The current art discourse opens new areas for presentations and educational activities
both inside museums and galleries as well as outside such spaces. It was the effort of
the Education Centre of the newly establishing Gallery of the Central Bohemian Region
in years 2009–2011 to actively seek its visitors and intentionally surpass common
barriers and routines. The three projects that are presented here – Art for Blind,
Paintings Live with Seniors and Prison: a Place for Art, were also looking for new ways
of communication and were creating unprecedented situations that can also be taken
as a challenge to other galleries and museums in the Czech Republic.

Klíčová slova
Umění pro každého, galerijní vzdělávání, skupiny ohrožené sociálním vyloučením,
Česká republika

Fine arts for all, gallery education, communities at risk of social exclusion, Czech Republic
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Úvod

Umění pro nevidomé
1

Naše úvaha o prezentaci „umění pro každého“ byla na počátku demonstrována
projektem jednoduše nazvaným Umění pro nevidomé.2 Přizpůsobily jsme galerii
nevidomým: „ukazovat“ nevidoucím spoluobčanům obrazy a sochy je samozřejmě
úžasná výzva. Věděli jsme, že musíme vytvořit nabídku bez jakýchkoliv chyb, i když
šlo v českém prostředí o experiment. Idea vytvoření haptických děl pro nevidomé
v galerijním prostředí není zcela původní, s podobnými pracemi jsme měli možnost
seznámit se u nás i v zahraniční, následná velkorysá realizace není ale zdaleka běžná
ani ve významných světových galeriích. Na počátku jsme kontaktovali pražskou
Tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana a představili jim náš záměr. Díky nim jsme se
seznámili s výtvarníky, kteří měli za sebou několik zajímavých realizací. S podobnou prací
neměli zkušenost, ale výsledek byl nad očekávání pozitivní. Po třech měsících práce
jsme mohli během zahájení GASK v květnu 2010 představit první čtyři práce, které byly
na stálo umístěny v expozici. Ty byly doplněny o texty v Braillově písmu a stihli jsme ještě
rozpracovat koncepci prvního katalogu děl pro nevidomé. Finančně náročné převedení
vybraných uměleckých děl bylo naší prioritou do dalších let. V prvním roce provozu
nabízel GASK možnost seznámit se z dílem Jana Zrzavého, Mikuláše Medka, Jindřicha
Štyrského a s rozměrnou Kutnohorskou iluminací z 15. století. K těmto dílům další rok
přibyla nová tři díla: práce Emila Filly Sedící akt, malba Josefa Čapka Chudá žena a dílo
Zdeňka Sýkory Linie 156. Tak jsme zmapovali zástupce zásadních uměleckých směrů
českého výtvarného umění 20. století.

Vytváření přímého dialogu mezi návštěvníkem a výstavní institucí samotnou, vnímáme
jako jediný možný a smysluplný způsob komunikace. Prostor galerie nebo muzea už prostě
nemůže být jen místem pro prezentaci výtvarného umění, ale daleko spíš legitimním
prostorem pro pokládání zásadních otázek našeho života: kvalitní umění se pak stává
především prostředníkem pro hledání odpovědí. Pokud tomu tak není, pak hodnota
a význam těchto institucí klesá – ať je jejich nabídka uměleckých děl sebe významnější
– protože nestíhá reagovat na proměňující se požadavky a stoupající nároky společnosti.

Anyone can cook !

Současný umělecký diskurs otevírá nový prostor jak pro prezentační a vzdělávací aktivity
přímo v muzejních a galerijních institucích, tak pro akce mimo takto vymezený prostor.
Naše snaha – budu mluvit pouze o aktivitách Lektorského centra GASK – byla přejít
do zřetelně ofenzivního postoje. To v naší představě znamenalo nečekat, neskrývat
se v příjemné pasivitě uvnitř instituce. Od počátku naší práce jsme věděli, že chceme
hledat nové modely komunikace, vytvářet bezprecedentní situace, které budou vnímané
i jako výzva pro ostatní. S odstupem času nevidíme rozdíl ani tak v šíři naší programové
nabídky, jako spíš v jejím uchopení, zpracování a uplatnění.

Od chvíle, kdy GASK v Kutné Hoře otevřel, běžela nepřetržitě nabídka programů pro
nevidomé. Pokud měla být galerie pro nevidomé a slabozraké běžně přístupným
prostorem, bylo nutné přizpůsobit této situaci některá pravidla. Nevidomí si mohli na
pokladně vyžádat ochranné rukavice, aby se mohli vybraných soch dotýkat (kustodi
měli všechny potřebné informace, nevidomé případně doprovázeli). Byli upozorněni
na pulty s texty v Braillově písmu a díly, expozici případně procházeli se svými
slepeckými psy. Byl vytvořen speciální edukační program spojený s nejrůznějšími
aktivitami, odstupňovanými podle věku nebo míry postižení. Naší snahou bylo vytvoření

Nezbytná se ukázala spolupráce všech složek instituce, všech lidí, kteří ji vytváří. Bez této
spolupráce by se naše snahy nepodařilo zrealizovat. Za necelé dva roky naší práce vzniklo
několik aktivit, kterými se nám podařilo zapojit nejrůznější skupiny obyvatel do projektů
galerie. Vybrané z nich představujeme v následujícím textu.

2 / Umění pro nevidomé: autoři Ondřej Horák, David Linek a Jakub Honetschlager, spolupráce Tiskárna K.E.
Macana, GASK, 2009–2011.

1 / Název kuchařky z animovaného ﬁlmu Ratatuille, Pixar, 2008.
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Každý může vařit. Každý může tvořit. Nemusí se stát slavným šéfkuchařem nebo
umělcem, může prostě jen objevit svoje tvůrčí schopnosti a dovednosti. Potřebuje
jen dostat příležitost. Zásadním úkolem galerií a muzeí je tyto příležitosti každému
zájemci zprostředkovat. Způsoby prezentace se neustále proměňují, stejně jako se mění
společnost, ve které žijeme. V současné situaci, po čtyřiceti letech komunismu a dvaceti
letech ospalé letargie, je nezbytné veřejnosti umění znovu představovat, vysvětlit jeho
význam a především smysl pro náš život. Je nutné vyjít z tradičních prostorů galerie nebo
muzea ven, a tím rozhodně nemyslíme pouze symbolickou rovinu.

i personálu Domova. Další pokračování jsme ještě obohatili i o zápůjčky soch,4 uskutečnily
se v prosinci téhož roku.

celkového „dojmu“, který by co nejvěrněji odpovídal prožívané skutečnosti – seznámení
se s rozsáhlým prostorem barokní koleje (stálé zvukové instalace T. Vaňka), setkání
s významnými uměleckými díly (obrazy, sochy, objekty) a s jejich autory (životopisy
umělců v Braillově písmu). K tomu měla přispět i celková atmosféra galerie a již běžné
doplňky (bezbariérové prostory, výtah, ale i třeba misky pro psy nevidomých), nebo
možnost zakoupení tisků s díly na pokladně. Za rok od instalací prvních děl navštívilo
galerii několik organizací nevidomých z celé republiky i jednotlivců. Vznikla také tradice
Dne nevidomých v GASK.

Kritériem výběru děl byl věk seniorů. Byla vybírána díla, která vznikla v roce, v němž se
oslovený senior narodil. To byl hlavní spojovací prvek a nám usnadnil komunikaci: byla to
záminka pro toto nepravděpodobné setkání. Výběrem děl se nám podařilo najít základní
komunikační klíč, kterým jsme si seniory získali, a k projektu je přesvědčili.
Obrazy měli nejrůznější rozměry, náměty, byly vytvořeny různými umělci a odlišnými
výtvarnými styly. Do každého pokoje bylo dílo umístěno tak, jak si klient účastník projektu
přál – aby na něj dobře viděl z postele, měl ho blízko sebe. Obraz nebo socha pak byly
v Domově seniorů umístěny 24 hodin, den i noc. Úkolem seniorů bylo se s obrazem
v tomto čase co nejlépe seznámit, prohlédnout si ho a najít, co by mohli mít společného.
Díla se tak stala impulsem pro dialog mezi seniory a „jejich“ díly, odstartovala vzpomínky
na určitá období jejich života, nebo začaly vznikat příběhy nové. Vyústěním projektu pak
byla následující den společná debata a prezentace děl s kurátorkou galerie. Ta seniory
seznámila s osudem jednotlivých děl i s životy jejich autorů. Senioři tak měli ucelený
pohled na díla, jejich osud i jejich autory a mohli se s nimi lépe ztotožnit nebo naopak se
vůči nim vyhranit.

Odlišnost od podobných nabídek jiných institucí vidíme především ve snaze GASK
nabídnout nevidomým možnost navštívit galerii kdykoliv, individuálně, s možností
prostředí galerie kvalitně poznat. Takováto nabídka umožňuje vnímat okolní prostor
jako přátelsky nakloněné místo, jako místo které vám poskytne základní informace
o výtvarném umění i možnost vyzkoušet si některé přístupy v praxi.

Obrazy žijí se seniory

Místnosti klientů jsou zařízeny pouze praktickým nábytkem přizpůsobeným potřebám
starých a často nemohoucích lidí. Obrazy (nebo sochy) se tedy také stávají na krátkou
chvíli estetickou dominantou celého prostoru. Tato skutečnost stála za novými
úvahami o tom, jak si své chráněné bydlení do budoucna vylepšit, stala se dalším
aktivizujícím prvkem. Senioři ve vyšším věku obvykle podléhají zjednodušujícím návykům
a stereotypům. Projekt jim dokázal nenásilnou formou prezentovat zajímavá výtvarná
díla, představil jim jejich historii, uměleckou hodnotu i společenské souvislosti.

Projekt vznikl v létě 2010, naším záměrem byla snaha najít způsob, jak aktivizovat staré
lidi umístěné v Domovech seniorů a zároveň dát smysl málo nebo vůbec nevystavovaným
obrazům v depozitáři galerie. Oslovili jsme Domov seniorů Barbora v Kutné Hoře, který se
věnuje péči o nejstarší seniory a o mentálně a zdravotně postižené. Uskutečnění projektu
předcházely návštěvy u seniorů, postupně jsme jim představily náš záměr. Přibyla celá
řada integračních aktivit, které probíhaly jak v Domově seniorů, tak v prostorách galerie.
K prvnímu uskutečnění došlo v září 3 a setkalo se pozitivním přijetím od seniorů

Součástí projektu byl audio-vizuální záznam, který prováděla umělkyně Eva Jiřička jako
výstup celé akce a zároveň jako svůj umělecký záměr. Získané záznamy chtěla využít
v budoucnu i samotná galerie. Akce měla pozitivní ohlas v médiích, dozvěděli se o ní další
organizace sociální péče a organizace seniorů. Otevřela také téma práce s výtvarnými

3 / Obrazy žijí se seniory, 15.– 16. 9. 2010, Dům seniorů Barbora, KH, autoři Ondřej Horák a Eva Jiřička, GASK, 2010.

4 / Obrazy žijí se seniory, 8.– 9. 12. 2010, Dům seniorů Barbora, KH, autoři Ondřej Horák a Eva Jiřička, GASK, 2010.
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Na jaře 2010 jsme zpřístupnili veřejnosti depozitář GASK. Skupiny studentů a žáků nebo
domluvené skupiny zájemců měly možnost projít si celý rozsáhlý prostor depozitáře
s výkladem o smyslu a funkci tohoto veřejnosti neznámého prostoru. Reakce galerijních
institucí byly buď nadšené (v menší míře) nebo víceméně nenávistné. Projekt „Obrazy
žijí se seniory“ vznikl z myšlenky na smysluplné využití desítky let nevystavovaných děl.
Podtitul zněl „Domov důchodců je depozitářem pro lidi, depozitář obrazů je domovem
pro obrazy”.

Celý projekt odstartoval během zimy 2011 debatou s pracovníky věznic a přizvanými
umělci v pražském TranzitDisplay. Ujasnili jsme si, jakou podobu bude projekt mít,
jak bude vypadat komunikace s odsouzenými, jestli bude možné je navštěvovat
ve věznicích, jak budeme projekt ﬁnancovat. Projekt jsme rozdělili na dvě fáze.
Během té první jsme vytvořili Hru – jakousi hravou prezentaci sedmi vybraných umělců,
českých osobností dvacátého století. Jediným možným způsobem komunikace bylo
dopisování. Dopisy s odpověďmi jsme si vyměňovali přes tři měsíce, odsouzení nás
překvapili rozsahem svých znalostí i zajímavými reakcemi. Nastalé problémy nebo
komunikační omyly pomáhali od počátku řešit pedagogové a další pracovníci věznic.
S každým jednotlivým odsouzeným jsme si pak více než tři měsíce vyměňovali dopisy,
ve kterých jsme popisovali životy, dílo a dobu, ve které vybraní umělci žili, a oni nám
posílali své odpovědi doplněné o různé úvahy a typy. Reagovali bezprostředně, s velkou
snahou dopátrat se výsledku. Odsouzený musel na základě fotograﬁí a obrazových
reprodukcí rozpoznat místa, která umělec navštěvoval (snímky měst, budov škol,
muzeí), poznat tváře jiných umělců nebo děl, které se týkaly práce hledaného umělce.
To vše vytvořené s vědomým, že odsouzení nemají příliš informací o umění ani možnosti
se o něm ve věznicích více dozvědět. Důležitý byl individuální přístup v dopisování, který
umožňoval zúčastnit se „hry“ i jen málo informovanému zájemci a pomáhat při chybných
odpovědích. Až na výjimky v něm všichni zúčastnění vytrvali, většina hledaného autora
nakonec opravdu našla.

Další pokračování o několik měsíců později probíhalo podobně, ale s několika důležitými
změnami. Mezi ty nejvýraznější patřilo rozšíření děl o sochařské práce, a zapojení starších
z klientů Domova (ročníky do roku 1920). Ukázalo se, že pro některé starší zúčastněné byl
tento projekt již příliš vyčerpávajícím úkolem.
První část video nahrávek byla v prosinci 2010 prezentována na výstavě 4+4 dny v pohybu
uskutečněného v Praze jako součást instalace umělkyně Evy Jiřičky. Ještě před samotnou
výstavou však umělkyně navštívila zúčastněné seniory, a své záznamy jim prezentovala.

Věznice: místo pro umění
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Téma Věznice: místo pro umění plynule navázalo právě na práci započatou se seniory.
V říjnu 2010 jsme se vydali za paní Ivou Günzlovou, zástupkyní vězeňské služby ČR,
kterou nám doporučila režisérka Helena Třeštíková. Chtěli jsme jí představit nápad, jak
prezentovat díla českých umělců minulého století přímo v prostorách věznic. Akce ve
věznicích měla v extrémní poloze ověřit, že pro prezentaci uměleckých děl neexistují žádné
bariéry. A také, že dokážeme vytvořit vzdělávací koncepci pro odsouzené, která obě snahy
propojí. Takhle jsme náš projekt později prezentovali před vedením Věznic ČR.

Dalším úkolem bylo přivézt do věznic originály děl těchto umělců. Originály děl Antonína
Slavíčka, Aléna Diviše, Toyen, Otto Gutfreunda, Zdenka Rykra, Vladimíra Boudníka
a Evy Kmentové není často snadné sehnat ani pro „běžnou“ výstavu. Nám se to
podařilo díky spolupráci s Moravskou galerií v Brně (MG) a jejím vedením, které projekt
podpořilo, díla pojistilo a zajistilo jejich přepravu. Některá díla zapůjčili soukromí
sběratelé. Od počátku měl náš projekt podporu ministra spravedlnosti, což se ukázalo
jako klíčové. Díla sedmi význačných českých umělců se nám nakonec podařilo během
jednoho týdne představit ve všech zúčastněných věznicích desítkám odsouzených.
Ve společenských místnostech věznic se na konec tísnilo mnohem více zájemců,
a to i z řad personálu věznic. Díla doprovázel odborný výklad spojený s videoprojekcí,
díky kterému se všichni mohli dozvědět souhrnné informace o vybraných umělcích.
Možná je nezajímaly tolik, jako celá situace, kdy se pro malou chvíli změnil prostor
věznice (v trochu omšelou) galerii. Ve věznicích jsme také zanechali desítky katalogů

Věděli jsme, že musíme navštívit některou z věznic, abychom se ujistili, že opravdu
dokážeme takový projekt uskutečnit. Během návštěvy ve vazební věznici na pražské
Ruzyni jsme si všimli, že má celá řada odsouzených svá díla vystavená na celách, viděli
jsme rozmalované obrazy, graﬁky nebo koláže. Díky tomu nás napadlo celý projekt
rozšířit, přizvat současné umělce, aby s odsouzenými zkusili vytvořit společné dílo.
To změnilo náš původní plán, doplnili jsme ho o další, aktivní a ne tolik „nepřirozenou“
část. Navštívili jsme sedm vybraných věznic rozmístěných po celých Čechách a tam jsme
náš nápad představili desítkám odsouzených, kteří o něj projevili zájem. Zároveň pro nás
byla důležitá pozitivní reakce vychovatelů a pedagogů ve věznicích.5
5 / Věznice: místo pro umění, autoři Ondřej Horák, Martina Reková. Věznice Pankrác, Ruzyně, Řepy, Drahonice,
Vinařice, Pardubice. GASK, DOX, Moravská galerie v Brně, duben–září 2011.
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díly v depozitářích a jejich možné aktivní využití. Téma jsme zpracovávali v prvním
z Kolokvií GASK, kam jsme zvali pracovníky galerijních institucí.

a výtvarných publikací – darů od dalších galerijních institucí (kromě DOX a MG také od
Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy). Reakce odsouzených byly jednoznačně
pozitivní a stejného názoru byli i pedagogové a vychovatelé, kteří ve věznicích pracují.
Celý projekt byl poměrně organizačně náročný, přesto proběhl bez větších potíží.

Gutfreundovu plastiku nebo Boudníkovy graﬁky. Samozřejmě, je možné vnímat tyto
snahy jako populismus, reklamní kampaň galerie nebo sebeprezentaci autorů – proč ne.
Máme ale pocit, že to ve výsledku není důležité: projekty Lektorského centra GASK7
ukázaly, že spojení umění a sociálně odloučených skupin je funkčním způsobem navázání
komunikace prospěšného pro obě zúčastněné strany. Zároveň odhalily, že současný
stav galerijního systému není zdaleka optimální, naopak, je často zastaralý a nepružný.
Ani jeden z těchto projektů by se nepodařilo prosadit bez osobní odvahy a nasazení
některých osob.
Naše projekty se pokusily nejen aktivizovat sociálně odloučené skupiny lidí,
ale především představit výtvarné umění jako nedílnou součást lidského života.
Tak chápeme smysl umění.

Závěr
Text jsme nazvali Anyone can cook! podle animovaného ﬁlmu, ve kterém se krysa
stane šéfkuchařem v pařížské restauraci. Chtěli jsme dokázat, že nevidomí mohou
„vidět“ obraz, že devadesátiletý voják ve výslužbě nebo prodavač pervitinu umí ocenit
6 / Výstava v DOX se uskuteční od 2.12. 2011 do 23.1. 2012, v Moravské galerii v Brně od 18.4. do 20.5. 2012.

7 / Lektorské centrum GASK tvořili do května 2011 Ondřej Horák a Daniela Valešová.
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Po celou dobu probíhala také druhá, umělecká část projektu. Oslovili jsme umělce
současné české výtvarné scény, aby vytvořili společné umělecké dílo se zájemci z řad
odsouzených. Mezi ty mediálně nejznámější patřili Eva Koťátková, Michal Pěchouček,
Jaromír 99, Petra Herotová nebo Pavel Sterec. Na 35 dvojic pak začalo na základě
dopisování vytvářet práce, které vycházely ze současných uměleckých tendencí –
konceptuálního umění, malby, graﬁky, ale vznikaly i sochařské objekty, práce inspirované
graﬁtti nebo komiksem. Právě snaha vyzkoušet nové způsoby práce, celý projekt obohatila
a účastníky motivovala. Díky tomu vznikla díla zaznamenávající běžný den odsouzeného,
jindy jsou to jeho největší touhy a sny. Další projekt zaznamenal nejčastěji půjčované
knihy z vězeňské knihovny, vznikly rozměrné objekty, jeden z odsouzených zvládl i techniku
airbrush (malba rozprašovací pistolí) a vznikla i celá řada komiksových příběhů, kresebných
záznamů a ilustrací. Součástí motivace zúčastněných byla představa, že takto vzniklá díla
budou prezentována na společné výstavě ve významné galerii. Myšlenka, že i odsouzený
člověk izolovaný v uzavřeném prostoru může vyslat pozitivní signál širší veřejnosti byla
motorem všech našich snah. Díky Centru současného umění DOX a Moravské galerii
v Brně se to podařilo. Díla tak mohou být prezentována na společné výstavě v dvou
významných galeriích.6 Celá práce na projektu trvala více než rok, v současnosti
– listopad 2011 – je těsně před vernisáží. Změna ve vedení GASK znamenala přenesení
kompetencí na nové partnery, další změny si vynutila sama akce. Jednotlivé příběhy
spolupráce vzniklých dvojic by vydaly na samostatný text. Reakce volající po dalším
pokračování naznačují, že je tu otevřený prostor pro pokračování, ať už v jakékoliv podobě.

1

3
1

GASKtour, 2009–2010. Prezentační kampaň
neexistující galerie. Pro střední školy a gymnázia
Středočeského kraje jsme vymysleli informační
kampaň spojenou se soutěží mapující historii
i současnost umění. S vysloužilým londýnským
doubledeckerem jsme navštívili na dvacet pět měst
a přes tři desítky škol, připravili jsme program pro
studenty i veřejnost. Soutěž Máš umělecké střevo?,
která byla součástí akce, měla nečekanou odezvu,
její ﬁnále se uskutečnilo již v otevřeném GASK.
GASKtour, 2009–2010. Non-existing gallery
PR campaign. An information campaign connected
with a competition on the history and present of art
was for prepared for upper-secondary schools of the
Central Bohemian region. A no longer used London
double-decker was used in the campaign – we visited
over 25 towns and over 30 schools, preparing
programmes for both students and the public.
The competition for teenagers which was part of the
campaign was well received and its ﬁnals took place
in the newly opened GASK.

2

Depozitář otevřený pro veřejnost. Nedobytný trezor
každé galerie jsme otevřeli pro studenty ještě
před otevřením GASK. Vzniklý program byl jeden
z nejnavštěvovanějších. Pro pochopení souvislostí
galerijního systému se tato situace ukázala jako zásadní.
The depository is opened for public. The ‘unassailable
strong box’ of every gallery was opened for students
even before the ofﬁcial opening of GASK.
The programme has become one of the most visited
ones. This situation has proved to be a key one for the
understanding of how the gallery system works.

4

Díla pro nevidomé. Vytvořit matrici pro tisk do hliníku
nebo fólie je nejtěžší část celé práce, jsou to desítky
hodin. Zbytek je už snadný. Pulty s díly pro nevidomé
se staly běžnou součástí výstavního prostoru. Nedá se
opominout ani dopad na „běžné“ návštěvníky – snahu
galerie vysoce oceňovali.
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3

Works of art for visually impaired people. The most
difﬁcult part of the process is to create a matrix in
aluminum or foil; the rest is easy. Desks with works
of art for visually impaired people have become
a permanent part of the exhibition. The “regular”
visitors also appreciated the effort of the gallery.
4

2
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Umělkyně Eva Jiřička byla spoluautorkou projektu.
Se všemi zúčastněnými natočila rozhovory o dílech,
která měli ve svých pokojích, i o těch, která potkávali
během svého života. Většinou jich nebylo moc.

7

The artist Eva Jiřička was a co-author of the project.
She conducted and recorded interviews about the works
with the people who both had the works in their homes,
but also with those who had met them throughout their
lives. Usually there were not many of them.
8

Příjezd do věznice Ruzyně. Odsouzení nám pomáhají
vynést stojany pro obrazy do společenské místnosti.
Jsou u instalace děl od počátku, nečekají pasivně
na prezentaci, ale jsou její součástí. Důležitý detail.
The entry to the Ruzyně Prison. The convicts are helping
us with carrying the stands for paintings into the common
room. They are helping from the very beginning; they’re
part of the installation, not just passive observers.
That’s a very important detail.

5

Obrazy žijí se seniory. Na podzim 2010 se uskutečnila první
setkání s díly z depozitáře GASK v Domově seniorů v Kutné
Hoře. Díla a senioři měli nejdříve společný jen věk, později
jsme našli více souvislostí.

6

Instalace děl v bytech seniorů. Některé obrazy jsme měli
podle pokynů obyvatel pověsit ke stropu… Až později jsme
zjistili důvod: je to nejlepší místo při výhledu z postele.
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Paintings live with the elderly. In autumn 2010 the ﬁrst
meeting with works from the GASK depository took place
in the Home for elderly in Kutná Hora. At ﬁrst the only
connection we could ﬁnd between the works and the elderly
were their age; later on, we found more bonds.

Installations of works in the homes of the elderly. We were
told by some of the people to hang the paintings closest to
the ceiling… Later on we understood why – if you’re looking
at the painting from one’s bed, this provides the best view.
6

8

162

163

10
9

Originály děl zapůjčených z významné galerie i od soukromých
sběratelů. Zástupci vedení věznic se na poslední chvíli zalekli
nezvyklé situace a odmítli se za bezpečnost děl zaručit.
Názor změnili až na zásah ministra.
The originals of the works which were borrowed both from
a well-known gallery and from private collections. Shortly before
the beginning of the event, the representatives of the individual
prisons had changed their minds about pledging themselves for
the safety of the works. They changed their minds again only after
the minister advised them to.

10

Reakce vězňů byly často nečekané. Našli se mezi nimi
profesionální i amatérští výtvarníci, majitelé tetovacích
salónů nebo padělatelé pasů. Ve spolupráci se současnými
umělci docházeli k radikální přeměně v uvažování
o uměleckém díle. Možnost naučit se nové věci měli i umělci.

11
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Reactions of the prisoners were often unexpected. There
were both professional and amateur artists, owners of tattoo
salons or passport forgers among them. In cooperation with
contemporary artists, they radically changed their views
on works of art. Even the artists learned new stuff.
Ratatuille, krysa vaří v nejlepší pařížské restauraci, protože
přece každý může vařit. Idealismus této myšlenky je nakažlivý.
Ratatuille, a rat is cooking in one of Paris’ best restaurants,
as everyone obviously can cook. The idealism of this idea
is contagious.
11

9
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bývá spolupráce pokud možno více zainteresovaných sektorů. V publikovaných textech
se můžeme setkat s různými modely kooperace škol, státní správy a místní samosprávy,
paměťových a dalších odborných institucí a zájmových sdružení (obr. 1). Obdobnou
zkušenost můžeme ostatně vypozorovat i v některých českých případech. Využití kulturně
historického dědictví ve výchově a vzdělávání tak získává širokou společenskou podporu.
Vznikají projekty, které jsou odborně fundované a zároveň pozitivně vnímané veřejností.

Závěr

JNÁ SPRÁVA
VEŘE

OD

V publikaci uváděné zahraniční projekty se sice nemusely v takovém rozsahu zaměřovat
na hojení jizev minulosti, jejich poslání je však obdobné. Využívají regionálního
historického dědictví ku prospěchu místních komunit. Praktické zkušenosti přitom
potvrzují teoretické úvahy. Důležitým předpokladem úspěšnosti komunitních projektů

OL

A

IN A

ŠK

Obr. 1 Ideální model spolupráce při využití kulturního dědictví ve výchově a vzdělávání.
Model vychází ze širšího pojetí kolektivní odpovědnosti, kterou v zájmu udržitelného rozvoje v občanské společnosti
sdílí různé zájmové skupiny (nezisková sdružení, zainteresovaní odborníci, místní politici) i jednotliví občané. V české
praxi však zatím citelně schází širší zapojení podnikatelů. Srov. například platforma Collective Responsibility
(www.collectiveresposibility.org).
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Závěr

ZÁJMOVÁ SD
RU
ŽE

TITUCE

Čeští autoři výše zmíněné jevy vesměs velmi citlivě reﬂektují a snaží se na ně v rámci
svých možností prakticky reagovat. V regionech, v nichž došlo k masivní výměně
obyvatelstva, usilují o znovunavázání zpřetrhané „paměti domova“ a o prohloubení
vztahu k místní krajině a přírodě. Někdy se doslova v hodině dvanácté pokoušejí
o záchranu či alespoň dokumentaci nejohroženějších segmentů kulturního dědictví.
V aktuální situaci jsou to zejména památky sakrální a nejnověji též industriální.
Do tohoto kontextu dobře zapadá i snaha o kultivaci společenské periférie, povzbuzení
sociálně či zdravotně znevýhodněných společenství.

O

NÍ

NS
NÉ I
OR
DB

Jistě není náhodou, že v případě českých projektů silně rezonuje potřeba revitalizovat
či někde spíše resuscitovat území, v nichž byl v předchozím dlouhém období vztah
ke kulturnímu dědictví narušen či zcela zpřetrhán. Poválečné vysídlení českých
Němců zanechalo dosud nezhojené traumatické rány na kulturní krajině širokého
pásu pohraničí. V následujících desetiletích došlo, slovy historika Josefa Petráně,
k „soumraku tradičního venkova“, jehož speciﬁcky českou podobu výrazně ovlivnil
politický vývoj v zemi. Rovněž část vnitrozemí je tak v současnosti poseta lokalitami
majícími charakter vnitřní periferie. Citelně zde mimo jiné schází malé vesnické
školy formující zodpovědný vztah k rodnému místu již od dětství. Opuštěné kostely
se otevírají návštěvníkům v lepším případě výjimečně. Vedle mizení symbolů tradičního
venkova můžeme navíc v posledních letech sledovat rovněž nečekaně rychlý „soumrak“
tradičního regionálního průmyslu.

R

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit

Autory všech devíti publikovaných textů spojuje přesvědčení, že využití dědictví
regionální a evropské kultury je nutným předpokladem kvalitního a stabilního rozvoje
místních komunit. Shodují se rovněž v názoru, že klíčem k jeho dlouhodobé udržitelnosti
je výchova. Přesto můžeme mezi českými a zahraničními přístupy vypozorovat jisté
rozdíly.

Conclusion
The authors of all the nine published texts share a conviction that the utilisation of the
heritage of the regional as well as European culture is a prerequisite for a high-quality
and stable development of the local communities. They also agree with the opinion that
the key for its long-term sustainability is education. Nevertheless, it is possible to observe
some differences between Czech and foreign approaches.
It is certainly by no chance that Czech projects strongly reﬂect the need to revitalise or
sometimes rather resuscitate the areas where the relation to the cultural heritage had
been disrupted or entirely severed in the previous long period. The after-war expulsion of
Czech Germans has left so-far-unhealed traumatic wounds in the cultural landscape of
the wide swathe of borderland. The following decades brought, in the words of historian
Josef Petráň, a ‘twilight of the traditional countryside’, whose speciﬁcally Czech form
was signiﬁcantly affected by the political development in the country. Likewise a part
of the inland is thus currently covered with locations having the character of an inner
periphery. Among other things, they have a severe lack of small village schools, shaping
a responsible relation to the native place already from childhood. In a better scenario,
abandoned churches here open to visitors only exceptionally. Besides the disappearance
of the symbols of the traditional rural milieu, it has also been possible to observe
an unexpectedly fast ‘twilight’ of traditional regional industry in recent years.
Czech authors mostly reﬂect on the above-mentioned phenomena very sensitively and
attempt to react to them practically within their possibilities. In regions where the population
has changed massively, they strive for the re-establishment of the severed ‘memory
of homeland’ and for the deepening of the relation to the local landscape and nature.
Sometimes they literally at the eleventh hour try to save or at least document the most
endangered segments of cultural heritage. In the current situation, these are mainly sacral
and most recently industrial monuments. Endeavours to cultivate the social periphery and
to stimulate socially or physically disadvantaged communities ﬁt this context well too.

1 / Poděkování za aktivní účast na pořádaných akcích patří především pedagogům, kteří realizovali šestnáct
pilotních školních projektů, do nichž se zapojilo přes 2000 dětí a mladých lidí z různých krajů ČR. Za inspiraci,
podnětné návrhy i praktická doporučení patří dík mimo jiné: Martinu BAUEROVI, starostovi obce Chorušice;
Jiřímu DLOUHÉMU z Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze; Haně Talli HLUBUČKOVÉ z občanského
sdružení Ochrana Klokočských skal; Janě HNILICOVÉ z Asociace české videokultury Medialog o.s.;
Davidu KLÍMOVI, starostovi městyse Chudenice; Pavlu KLVAČOVI z Katedry environmentálních studií FSS MU
v Brně; Karlu KOUBSKÉMU ml., místostarostovi Kutné Hory; Jiřímu KULICHOVI ze Střediska ekologické výchovy
a etiky Rýchory SEVER; Marcele LUKÁČOVÉ ze Slovenského národního muzea v Bratislavě; Petru MEDUNOVI
z Archeologického ústavu AV ČR v Praze; Jakubovi MRÁČKOVI z občanského sdružení Pro arte beuronensis;
Tomáši PEKOVI z Cuknštejna; Vladimíru RIŠLINKOVI, projektovému manažerovi o. s. Památky pro život;
Ivanu RYNDOVI, vedoucímu Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze;
Petru ŠTONCNEROVI, bývalému pracovníkovi NPÚ, ú. p. Praha; Lucii ŠTŮLOVÉ VOBOŘILOVÉ z Národní galerie
v Praze; Martině VESELÉ, ředitelce NPÚ, ú. o. p. v Telči; Tomáši WIZOVSKÉMU, kastelánovi Státního hradu a zámku
Bečov; Lubomíru ZEMANOVI z NPÚ, ú. p. Praha.

The foreign projects included in the publication did not have to focus on the healing of
the scars of the past to such an extent, but their mission is similar. They use the regional
heritage in favour of the local communities while corroborating theoretical hypotheses
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Zcela na závěr patří otázka, zda může využití kulturního dědictví ve výchově skutečně
ovlivnit naši budoucnost a budoucnost dalších generací. Autoři této publikace
nepochybují, že může. K opatrnému optimismu v českých podmínkách jistě opravňují
i poznatky z realizace projektu, díky kterému vychází tato publikace. V rámci pořádaných
kurzů, workshopů, letních škol i mezinárodního symposia se setkaly desítky nadšených
odborníků i laiků, z nichž mnozí představili zcela konkrétní možnosti záchrany a využití
dědictví minulosti.1 Několik zde uveřejněných příkladů tvoří součást mnohem širšího
proudu, který již dnes naši budoucnost zcela reálně pozitivně ovlivňuje.

through practical experience. An important precondition of the successfulness of community
projects is usually the cooperation of more stakeholders that are involved if possible.
The published texts describe various models of the cooperation of schools, local and national
governments, memory and other specialised institutions and public associations. (Fig. 1)
Analogous experience may be noticed in Czech examples as well. The application of cultural
heritage in education and learning thus acquires wide social support. This yields projects that
are scholarly well-founded and simultaneously positively-perceived by the public.

At the very end, the question should be asked of whether the application of the cultural
heritage in education may really affect our future and the future of further generations.
The authors of this publication do not have any doubt that it may. The careful optimism
in the Czech context is certainly justiﬁed by the knowledge acquired through the
implementation of the project thanks to which also this publication is being issued.
The courses, workshops, summer schools as well as the international symposium
organised brought together dozens of enthusiastic professionals and amateurs, many of
whom presented entirely speciﬁc possibilities of the rescue and utilisation of the heritage
of the past.1 The few examples published here form part of a much wider stream that
already now quite realistically affects our future positively.
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1 / Thanks for the active participation in the events organised are owed in particular to the teachers that
implemented sixteen pilot school projects, in which more than 2,000 children and young people from various
regions of the Czech Republic took part. For the inspiration, stimulating proposals as well as practical
recommendations, we thank among others to Martin BAUER, the mayor of the village of Chorušice; Jiří DLOUHÝ from
The Charles University Environment Center in Prague; Hana Talli HLUBUČKOVÁ from the civic association Ochrana
Klokočských skal (Klokočí Rock Protection); Jana HNILICOVÁ from the Association of Czech Videoculture Medialog ;
David KLÍMA, the mayor of the market town of Chudenice; Pavel KLVAČ from the Department of Environmental
Studies of the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno; Karel KOUBSKÝ Jr., the deputy mayor of the
town of Kutná Hora; Jiří KULICH from the Centre for Environmental Education and Ethics Rýchory SEVER; Marcela
LUKÁČOVÁ from the Slovak National Museum in Bratislava; Petr MEDUNA from the Institute of Archaeology in
Prague, Jakub MRÁČEK from the civic association Pro arte beuronensis; Tomáš PEK from Cuknštejn Castle; Vladimír
RIŠLINK, a project manager of the civic association Památky pro život (Cultural Heritage for Life); Ivan RYNDA, the
head of the Department of Social and Cultural Ecology at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague;
Petr ŠTONCNER, former research worker of the National Heritage Institute in Prague; Lucie ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ
from the National Gallery in Prague; Martina VESELÁ, director of the local branch of the National Heritage Institute
in Telč; Tomáš WIZOVSKÝ, the castle warden of the State Castle and Chateau Bečov; Lubomír ZEMAN from the
central workplace of the National Heritage Institute in Prague.
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Fig. 1 The ideal model of cooperation using the cultural heritage in education and learning.
The model proceeds from a wider concept of collective responsibility shared by multiple stakeholders (e.g. NGOs,
academics, politicians) as well as individual citizens for the sake of sustainable development within civil society.
In Czech practice, however, there has been a lack of a wider participation of entrepreneurs. See also the platform
Collective Responsibility (www.collectiveresposibility.org).
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Školní projekty mohou zásadním způsobem ovlivnit
zájem dětí o jejich okolí. Žáci jedné z brněnských škol
ve zvonici nedalekého kostela.
School projects may essentially inﬂuence children’s
interest in their surroundings. The pupils of one of the
Brno schools in the belfry of a nearby church.

2

Jen obtížně lze nahradit roli, kterou sehrává při výchově
ke vztahu ke kulturnímu dědictví rodina. Otec a syn
na hradě Bezděz.
Only with difﬁculties is it possible to substitute the role
that is played in education in relation to cultural heritage
by the family. A father and son at Bezděz Castle.

3

2

174
175

3

Odborné instituce a zájmová sdružení mohou efekt
výchovy a vzdělávání podpořit speciálními programy.
Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Specialised institutions and civic associations may
support the effect of education and learning through
special programmes. House of České Švýcarsko
(Bohemian Switzerland) in Krásná Lípa.

