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Tildenovy principy
• Každá interpretace, která nevztahuje vnímané
k jednotlivci, jeho osobnosti nebo životní
zkušenosti, bude jalová.
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Tildenovy principy
• Interpretace není poskytování informací.
Jakkoliv každá interpretace obsahuje
informace, nepředává je, ale zjevuje jejich
hlubší smysl a souvislosti.

Tildenovy principy
• Interpretace by měla představovat celek, ne
pouze jeho části. Stejně tak by se měla
vztahovat k celému člověku – dotknout se co
nejvíce smyslů i srdce.

Tildenovy principy
• Interpretace zaměřená na děti není pouhým
zjednodušením interpretace pro dospělé. Řídí
se od základů jinými zásadami.

Tildenovy principy
• Interpretace funguje pomocí provokace,
nikoliv instruktáže.

Tildenovy principy
• Interpretace je umění, které kombinuje řadu
dalších umění. Do jisté míry je možné se mu
naučit.

Co je interpretace
Freeman Tilden, 1957
• Interpretace je vzdělávací aktivita, jejímž cílem je odkrýt hlubší
smysl a vztahy s pomocí původních objektů, přímé zkušenosti a
ilustrativních prostředků.
• ... zjevuje návštěvníkům něčeho z krásy, zázraků, inspirace a
duchovních zážitků, které leží za tím co návštěvník vnímá svými
smysly.
Don Aldridge, 1975:
• umění vysvětlit význam místa veřejnosti, která ho navštěvuje,
za účelem zdůraznění ochrany místa.
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Co je interpretace

CO NENÍ INTERPRETACE ‐ INFOTAINMENT

Society for the Interpretation of Britain's Heritage:
• „is the process of explaining to people the significance of the place or
object they have come to see, so that they enjoy their visit more,
understand their heritage and environment better, and develop a more
caring attitude to conservation.”
Centre for Heritage Interpretation (Scotland):
• Interpretation is the process of communicating messages about our
cultural and natural heritage and inspiring audiences with a wider
understanding of their environment.
National Association for Interpretation (USA):
• Interpretation is a mission‐based communication process that forges
emotional and intellectual connections between the interests of the
audience and the meanings inherent in the resource.

CO NENÍ INTERPRETACE ‐ EDUTAINMENT

Rozšíření principů – Beck & Cable
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Rozšíření principů – Beck & Cable
• Prezentace interpretace je uměním, měla by být
představována formou příběhů, které informují, baví a
pozvedávají.
• Cílem interpretačního příběhu je inspirovat a provokovat
lidi k rozšiřování svých obzorů.
• Technologie umožňuje nové a fascinující pohledy na svět.
Zařazení technologie do programu interpretace je však
třeba provádět velmi uvážlivě.
• Důležitá je jak kvalita (výběr a přesnost), tak i kvantita
představovaných informací. Zacílená a promyšlená
interpretace vycházející z podložených konceptů bude mít
násobně vyšší vliv.
• Dříve než začneme používat umělecké techniky, musíme
znát základní pravidla komunikace. Kvalita interpretace
záleží na dovednostech a schopnostech toho, kdo ji
poskytuje. Tyto dovednosti je nutné neustále rozvíjet.

Rozšíření principů – Beck & Cable
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Rozšíření principů – Beck & Cable
• Texty by se měly zaměřovat na to co chtějí čtenáři vědět a
být promýšleny z hlediska obsahu, myšlenkového procesu a
kompozice.
• Programy interpretace musí být schopny přitáhnout
pozornost nejenom posluchačů, ale i médií, donorů aj.
• Interpretace rozvíjí v lidech schopnost a touhu po
poznávání krásy jejich okolí, duchovně je pozvedá a
podporuje ochranu přírodních a kulturních zdrojů.
• Pro naplňování cílů interpretace je důležitá promyšlenost
programu a uspořádání materiálních prostředků (stezky,
panely, pomůcky).
• Základní esencí působivé a efektivní interpretace je zaujetí
– zaujetí pro to co interpretujeme i pro lidi, kteří přichází,
aby s námi toto zaujetí sdíleli.

Aktuální otázky oboru

Víme, proč to děláme?
Je potřeba mít jasný cíl interpretace.

• Plánování
• Přístupnost
• Cíle a kvalita
• Autenticita
• Manipulace
• Následný vztah s návštěvníkem
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