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(ďalej len „OKVAV“ a „ZMS“)

od 26. VZ (20.4.2016) do 27. VZ (29.3.2017)

OKVAV v roku 2016 pracovala na viacerých úlohách:

Fond múzejno-pedagogických materiálov
Na výzvu v prvom kole zareagovalo 9 múzeí. O zámere vytvorenia fondu sa pozitívne vyjadrovalo
viacero vedúcich pracovníkov múzeí. Došlé materiály boli sústredené a spísané a budú odovzdané
Muzeologickému kabinetu SNM. Vo fonde sa nachádza 26 zdigitalizovaných materiálov a viaceré
nespracované materiály. Digitálny fond je prístupný na http://okvav.zms.sk/ako-vieme-pomoct-
my/fond-muzejno-pedagogickych-materialov/ 
Aktuálne prebieha druhé kolo zberu materiálov a ich následná digitalizácia.

Manuál na spoluprácu múzeí so školami. OKVAV pripravila  prvotný  text manuálu na
spoluprácu so školami. V decembri podala grant s názvom Na spoločnej ceste - kolokvium a
metodická príručka o spolupráci  múzejných a školských pedagógov.  Grant bol  podporený z
Fondu na podporu umenia vo výške 4000 €. Seminár sa uskutoční 3. júla 2017 v SNM – Múzeu
bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň. Výsledky kolokvia budú zapracované do
pripravovaného metodického materiálu.

Vydanie elektronického zborníka zo seminára
V septembri 2016 sa podarilo vydať druhý z elektronických zborníkov, tentoraz  zo seminára
„Práca s hendikepovaným návštevníkom v múzeu“ ,  ktorý sa konal v Starej Ľubovni v roku
2015. Členovia a členky OKVAV dokončili svoje príspevky a skompletizovali ostatné referáty.
Publikácia je zverejnená na webe OKVAV. 

Seriál článkov „Učíme sa v múzeu“ 
OKVAV pripravila 10-dielny seriál  článkov o múzejnej pedagogike uverejnených v časopise
Dobrá škola pod spoločným názvom Učíme sa v múzeu (články vychádzali od februára 2016
do  januára  2017).  Pojednávajú  o  podstate  múzejného  vzdelávania  a  predstavujú  väčšinu
vzdelávacích programov v múzeách SR. OKVAV sa dohodla s redakciou časopisu na vydaní
článkov  ako  samostatnej  nepredajnej  brožúry,  ktorú  budú múzejní  pedagógovia  zadarmo
rozdávať učiteľom po celom Slovensku. Brožúra bola vydaná v náklade 1500 ks za celkovú
sumu 400 €. 
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Spolupráca na zahraničnej publikácii
Predseda  OKVAV  J.  Hanko  participoval  na  publikácii  Múzejní  profese  a veřejnost,  ktorá
mapuje vývoj múzejnej pedagogiky v Čechách a na Slovensku. Publikáciu vydala Masarykova
univerzita  v  Brne  ako  elektronickú  publikáciu,  ktorá  je  zdarma  na  stiahnutie  na  stránke
univerzity, odkaz na ňu je uverejnený aj na stránke OKVAV.

Zahraničná prezentácia
Predseda OKVAV J. Hanko sa v januári 2017 zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Bologni
(Taliansko)  na  vzdelávacom  výmennom  stretnutí,  zorganizovanom  Sieťou  európskych
múzejných organizácií (NEMO). Témou bolo múzejné vzdelávanie a štandardizácia v múzejnej
praxi. Zároveň bol však priestor aj na prezentáciu ZMS, OKVAV a SNM kolegom zo zahraničia.
Inšpirácie,  závery  a  odporúčania  sú  zverejnené  spolu  s  rozsiahlym reportom na  webovej
stránke OKVAV. 

Ďalšie aktivity
V roku 2016  OKVAV  zasadala  jeden krát a  to  v  priestoroch  Slovenského múzea  ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 15. – 16. novembra 2016.

OKVAV na svojom webe sprístupňovala informácie o rôznych konferenciách, publikáciách a
ďalších novinkách v oblasti múzejnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách. 

Aktuálne má OKVAV 32 členov, ich zoznam je zverejnený na stránke OKVAV.

V Modrom Kameni 3. marca 2017.

PhDr. Jaroslav Hanko
predseda OKVAV pri ZMS

Kontakty: sekcia.vzdelavacia@gmail.com, jaroslav.hanko@snm.sk, tel.: 0918 999 609


