Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2015
Během roku 2015 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 1550 lidí.
Výstavy
Miloslav Radoměřský:
Pastely-pokračování výstavy
obrazů z roku 2014
Napříč časem X- výstava
výtvarných děl absolventů
výtvarné školy v Praze z let
1952-1956
Martin Sekal: Mocniny a
odmocniny fotografie
Marcela Vichrová: Toč, kolo,
toč
Říp štětcem, tužkou,
objektivem- Velvarský výtvarný
salón 2015
Svaté obrázky- výstava drobných devočních grafik ze sbírek muzea
Kulturně výchovné akce
Počátky českého státu a archeologický výzkum na Budči- přednáška Václava Fencla
Signatura Kars- přednáška PaeDr. Jana Racka, ředitele Městského muzea v Kralupech nad
Vltavou
Lásky Boženy Němcové- přednáška spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové
Hledáme své předky- rodopisná přednáška Ing. Lubomíra Nového
Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy- komentovaná prohlídka hřbitova u
kostela sv. Jiří
Cestovatelské večery - povídání cestovatelů spojené s promítáním fotografií a filmů,
organizátorem je OS Natvrdlí spolu s muzeem. Během roku proběhly čtyři večery.
Velvarská muzejní noc pod názvem Český rok- tradiční akce zařazená do celostátního
Festivalu muzejních nocí, spolupráce s Tom Javory Černuc; program: „ Život a lidové zvyky
našich předků“- dílničky, pracovní listy, soutěže, „Svaté obrázky“- výstava devočních grafik.
Dny evropského dědictví- Velvary, město uměleckých památek- historická vycházka
„Barokní sochy a jejich místo v městském prostoru“, komentovaná prohlídka kostela sv.
Kateřiny a přednáška o nálezu a restaurování gotických fresek v sakristii kostela, koncert
„Hudba probouzí památky“.
Hudební festival „Dvořákovy Velvary“- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary. V roce 2015 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále muzea
a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny, jehož spolupořadatelem byla Římskokatolická
farnost v Kralupech nad Vltavou.

Velikonoce v muzeu- tradiční velikonoční výukový program pro školy, seznámení
s velikonočními tradicemi a zvyky, dílničky, soutěže. Devadesátiminutového programu se
zúčastnily postupně 4 třídy.
Vánoce v myslivně – tradiční vánoční výukový program pro školy, tentokrát zaměřený na
přírodu v zimě, lidové zvyky, dílny. Hodinového programu se zúčastnily postupně 3 třídy.
Vánoční benefiční akce pro Lauru- muzeum bylo spolupořadatelem 3. ročníku vánočního
odpoledne s programem pro děti i dospělé (tentokrát divadélko pro děti, hudba, dílničky),
jehož výtěžek byl věnován na rehabilitaci holčičky postižené mozkovou obrnou.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Přednáška Včelařského spolku
Veřejná zasedání zastupitelstva
Sbírkotvorná činnost
V roce 2015 bylo zapsáno do přírůstkové knihy 33 sbírkových předmětů.
Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno 167 sbírkových předmětů.
Řádnou roční inventurou dle § 12, zákona 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů prošlo 676 sbírkových předmětů.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování 23 badatelům zajímajícím se o sbírky
muzea a historii města Velvary a okolí. Nejvýznamnějším badatelským počinem bylo studium
tisků, rukopisů a fotografií týkajících se velvarských spolků.
Oblastní galerii Liberec muzeum zapůjčilo ze svých sbírek tři skicáky malíře Jiřího Karse na
výstavu nazvanou Na Sibiř.

