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Rok 2015 vyhlásil Svaz průmyslu a do-
pravy ČR s dalšími partnerskými organi-
zacemi Rokem průmyslu a technického 
vzdělávání. Jde o celonárodní kampaň pro-
pagující novou, moderní podobu průmys-
lu 21. století a rozmanitost, inovativnost 
a společenskou odpovědnost současných 
průmyslových oborů. Současně si klade za 
úkol vyzdvihnout důležitost a nepostrada-
telnost kvalitního technického vzdělávání 
jak pro budoucnost průmyslu v ČR, tak 
i pro osobní perspektivu jednotlivců.
Protože k průmyslovým oblastem patří též 
výroba skla a bižuterie, bude letos součástí 
kampaně čtvrtý ročník jednodenního dis-
kusního semináře Sklářské svítání, který 
již tradičně pořádá Svaz průmyslu a dopra-
vy ČR s Muzeem skla a bižuterie v Jablon-
ci nad Nisou a podporou našeho časopisu. 
Konat se bude 13. října přímo v prostorách 
muzea. Setkají se zde manažeři a majitelé 
sklářských podniků, management vyso-
kých a středních škol, pedagogové, zástup-
ci státní správy a oborových sdružení, de-
signéři – praktici i teoretici.
Základní témata jsou jasná: Co děláme ve 
skle a bižuterii proto, abychom na trhu ob-
stáli? Jaké jsou vize do budoucnosti? Potře-
bují firmy specializované školy a naopak? 
Pominuty ale nebudou ani další otázky – 
Jaké jsou silné a slabé stránky českého skla 
a bižuterie? Jak si dnes stojí otázky vědy 
a výzkumu ve skle a bižuterii? Lze přežít 
v dnešním světě bez vědy a výzkumu? Co 
vůbec firmy, školy a designéři vnímají pod 
slovem „inovace“?
Hovořit se bude též o tom, zda vyhovuje na-
bídka středních odborných a vysokých škol 
potřebám sklářského a bižuterního prů-
myslu, ví-li sklářský a bižuterní průmysl, 
co po odborných školách požadovat (a je 
ochoten s nimi aktivně spolupracovat?) či 
jaká je situace v řemeslných oborech. Po-
minuty nebudou ani praktické zkušenosti 
s působením interních a externích desig-
nérů ve skle a bižuterii. 
Témat je tedy, myslím, více než dost. Hledání 
odpovědí bude jistě zajímavé a věřím, že řadu 
z nich přineseme i v některém z čísel Skláře 
a keramika. O samotném projektu Rok prů-
myslu a technického vzdělávání se můžete 
mnohé dozvědět na www.rokprumyslu.eu.

Skláři a keramici, prosím, podporujte svůj 
časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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