Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2020
Během roku 2020 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 490 lidí.
Webové stránky muzea navštívilo 2 169 lidí, počet reakcí na facebooku bylo 559.
Nízká účast návštěvníků byla dána opatřeními v souvislosti s covid-19 ( uzavření muzea,
rušení hromadných akcí ap.). Vzhledem k uvedeným skutečnostem zařazujeme do závěrečné
zprávy o činnosti muzea i tzv. virtuální návštěvníky webových a facebookových stránek a
informujeme o činnostech, které jsme pro ně ve virtuálním prostředí připravili v době, kdy
nebylo možné muzeum fyzicky navštívit.
Výstavy
Miroslav Krhounek: Po stopách Rudých
Khmérů-výstava fotografií
Velvarský výtvarný salón 2020
Tomáš Záborec: Dřevomalby
Kulturně výchovné akce
Hudební festival Dvořákovy Velvarymuzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary. V roce 2019
se ze tří plánovaných koncertů uskutečnil
pouze jeden v secesním sále muzea.
Potkala jsem Gruzii- přednáška
cestovatelky, publicistky a fotografky Aleny
Kvasničkové s promítáním fotografií.
Velvarský sousedský blešák- akce pořádaná spolkem Natvrdlí, spolupráce- zdarma
prohlídka Galerie Na Špýcharu oživená pracovními listy.
Vzdělávací programy velvarského edukačního centra Velvareum
Camera Obscura Velvara, aneb skulinou starého fotoaparátu po stopách Jindřicha
Bišického, fotografa 1. světové války- dva programy s celkovou účastí 25 lidí realizované
v Pražské bráně.
Co vidíš v kapce živé vody- dva
programy s celkovou účastí 18 dětí
realizované na dvoře před Galerií Na
Špýcharu a u Malovarského rybníka.
Kulturní ozdravovna pro dříve narozenéjeden program s účastí 2 lidí.
Čáry máry s liniemi-jeden program
s účastí 15 dětí realizovaný v MŠ Kulíšek
v Kralupech nad Vltavou.
Šifra mistra Leonarda- program vytvořený
pro příměstský tábor ZŠ Velvary zaměřený
na renesanci a realizovaný v Pražské
bráně- účast 15 dětí.

Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Do secesního sálu Městského muzea Velvary jezdil hrát na klavír hudebník a spisovatel Jan
Burian. Chtěl zde v dubnu 2020 natočit koncert v karanténě složený ze zhudebněných básní
dánského básníka Bennyho Andersena. Technické nesnáze tento záměr zhatily, ke zveřejnění
byly vybrány alespoň dvě písně umístěné na YouTube.
Činnost muzea ve virtuální realitě- webové stránky, facebook
Čtvrteční výzvy v karanténě- založení fcb skupiny "Muzejní hraní pro děti, pány a paní" –
propagace muzea a Velvar, výzvy k plnění různých úkolů.
Virtuální prohlídky výstav a muzejní expozice
Fotografie z výstav
Hádanky pro návštěvníky webových stránek a facebooku- poznávání sbírkových předmětů.
Příběhy a pověsti z Velvarska
Sbírkotvorná činnost
V roce 2019 jsme zapsali do přírůstkové knihy 375 sbírkových předmětů a 16 předmětů bylo
zpracováno ve druhém stupni evidence ( tzv. systematická evidence).
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů prošlo 968 sbírkových předmětů.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování deseti badatelům zajímajícím
se o sbírky muzea a historii Velvarska.
Muzeum zapůjčilo 28 obrazů od malíře Georga Karse Městskému muzeu v Kralupech nad
Vltavou k prezentaci na výstavě Obrazy pro Kralupy.

