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Vážený pan
Bc. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje

PODPORA SUPŠS KAMENICKÝ ŠENOV

Sdružení mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově sleduje s obavou poslední vývoj a situaci v odborném sklářském školství.
Nesouhlasíme s návrhem o sloučení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou Nový Bor, kterým by vlastně došlo k likvidaci SUPŠS Kamenický Šenov a zániku jejího dobrého jména známého po celém světě. 

Škola si zaslouží náležitou úctu a pokoru k práci generací lidí, které ji v nelehkých dobách po 153 let vytvářely a podporovaly. Vychovaly pro české sklo a průmysl nespočet sklářských mistrů, odborníků a umělců, kteří proslavili naše sklo v mezinárodním měřítku. Ne náhodou zařadilo UNESCO její 150. výročí založení v roce 2006 na seznam světových kulturních výročí. V poslední době obdrželi studenti školy mnoho významných ocenění z výstav a soutěží jak doma tak v zahraničí. To se projevilo i zvýšeným zájmem zahraničních studentů o studium a stáže na této škole. 

Sdružení sympozia rytého skla spolu se školou uspořádalo již pět ročníků Mezinárodního sympozia rytého skla, které se setkalo s velkým ohlasem u odborné veřejnosti a stalo se tradicí setkání a nových myšlenek v tvorbě rytého skla. Bez zázemí prostor školy a odborného vedení by tato naše sympozia nemohla být nikdy pořádána. Pro tuto skutečnost vyjadřujeme podporu za zachování SUPŠS v Kamenickém Šenově.

Odborná výuka a příprava pro sklářský průmysl a jiné výtvarné obory je specifická a souvisí s kvalitou absolventů, kteří rozhodují a usměrňují další vývoj skla pro budoucnost.
Spojení obou škol a tím pádem faktické zrušení kamenickošenovské sklářské školy je dalším krokem pro oslabení pozic českého skla v mezinárodní soutěži. Věříme, že vedení Libereckého kraje toto nedopustí a svým rozhodnutím o zachování školy podpoří tradice českého sklářství a jeho rozvoj do dalších let.
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