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1.

Hlavní činnost organizace

Hlavními činnostmi Kulturního centra Bílovec, příspěvkové organizace jsou dle zřizovací
listiny následující:


provozování Městského muzea Bílovec zahrnující provozování stálé expozice a
pořádání výstav,



provozování městské knihovny Bílovec,



provozování informačního centra,



realizace kulturních akcí, přednáškové činnosti a vzdělávacích akcí zahrnujících jiné
vzdělávací projekty pro žáky.

Od roku 2016 Kulturní centrum Bílovec provozuje kulturní dům v místní části Bravinné.
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2.

Vize a dramaturgické plány na rok 2018

V roce 2017 jsme v knihovně a muzeu kladli důraz především na aktivity spojené s místní
komunitou, kterým jsme přizpůsobovali témata výstav, přednáškových cyklů i
společenských akcí. Jednalo se namátkou o výstavní projekty (Pohledy na Bílovec,
Z(a)traceni v čase, či výstavu reflektující významné jubileum spolku dobrovolných hasičů
v Bílovci – 150 let SDH Bílovec), bíloveckou talkshow Bílovecký maják II. a III., či přednášky
a besedy s bíloveckými osobnostmi (Mgr. Zdeněk Kuchta, Mgr. Zuzana Pospíšilová, Lenka
Rožnovská, David Hrabovský).
V tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2018, ve kterém se znovu zaměříme na
tématiku Bílovce a jeho okolí (např. výstava děl Stanislava Lubojackého, přednášky o
regionální šlechtě s Eduardem Valešem, o bíloveckém pivovarnictví s Pavlem Fabiánem,
veřejnosti bude představena osobnost Otty Urbana). Současně ale chceme veřejnosti
představit i zajímavé osobnosti z širšího okolí s jejich zajímavým životním příběhem či
tvorbou (např. slavný český mořeplavec Richard Konkolski, dvojnásobný držitel ceny
Magnesia Litera Marek Šindelka, Věra Sosnarová – žena, která přežila internaci v gulagu,
či výstavu děl světově uznávaného výtvarníka Jiřího Mášky). V roce 2018 se zaměříme
také na tradice a řemeslo, které představíme v rámci přednášek a workshopů
v prostorech muzea. Akcentovat budeme ve výstavní i přednáškové činnosti významné
republikové jubileum, a to 100. výročí založení Československé republiky v roce 1918
(rozsáhlý výstavní projekt s názvem Konec I. světové války a přijetí Československa
v Bílovci s návazným doprovodným programem, který představí legionářskou minulost
kraje či kuchyni našich babiček).
Programovou náplň v roce 2018 zajišťujeme rovněž pro Klub seniorů a Svaz tělesně
postižených s pobočkou v Bílovci, která se zaměřuje na zdravé stárnutí a bezpečnost
seniorů.
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V roce 2018 máme v plánu uskutečnit projekt s názvem Živá kronika, který by navázal na
naši zkušenost s prací s pamětníky, kterou jsme realizovali v roce 2016-2017 v rámci
projektu Z(a)traceni v čase. Ten mapoval válečné a poválečné osudy města Bílovce, které
vlivem historických okolností prodělalo významnou proměnu struktury obyvatelstva.
Dalším zaznamenáním výpovědí pamětníků, kteří se aktivně podíleli na rozvoji města,
anebo byli stiženi významnými historickými událostmi, či byli jejich aktivními účastníky
(např. poválečná obnova města, rozvoj spolkového života, měnová reforma v roce 1953,
okupace ruskými vojsky v roce 1968, sametová revoluce v roce 1989 ad.) bychom chtěli
vytvořit databázi, která obohatí stávající historický písemný materiál a bude i významným
pramenem k poznání doby dávno i nedávno minulé. Výstupem projektu budou speciální
webové stránky, na kterých budou tyto vzpomínky pamětníků zachyceny s doplňujícím
historickými fakty i případnými dobovými fotografiemi, pohlednicemi. Do budoucna se
může rovněž stát edukačním programem pro žáky zdejších základních škol a Gymnázia
Mikuláše Koperníka. Cílem je posílení oblasti mezigeneračních vztahů i společného zájmu
o historii města, ve kterém žijeme.
I nadále je naší vizí kvalitní zajištění všech služeb vyplývající z hlavní činnosti a pestrá
programová nabídka kulturních i společenských aktivit na vysoké úrovni, které svým
charakterem odpovídají a podporují hlavní činnost naší organizace. Stále se věnujeme
spolupráci se školskými organizacemi, kterým se snažíme být partnery ve vzdělávání
nejen prostřednictvím muzejních a knihovnických lekcí, ale rovněž přinášením neotřelých
vzdělávacích projektů (vzdělávací lekce na podporu čtenářské a informační gramotnosti,
vzdělávací lekce se zaměřením na knižní kulturu, muzejní lekce s programem zaměřeným
na trvalou expozici pro nejmenší návštěvníky).
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3.

Organizační struktura a personální zajištění

Kulturní centrum Bílovec (dále jen KCB) se člení takto:


Městské muzeum Bílovec a Turistické informační centrum Bílovec (dále jen TIC),



Městská knihovna Bílovec s pobočkami v Lubojatech, Výškovicích a Bravinném,



KD Bravinné.

V čele organizace stojí ředitelka, která je současně statutární orgán. Zastupuje organizaci
navenek a jedná jejím jménem v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu
s obecně platnými legislativními předpisy a směrnicemi zřizovatele.
Vedoucími pracovníky KCB jsou:


ředitelka,



vedoucí knihovny,



vedoucí muzea a TIC.

Níže uvedené organizační schéma vyznačuje vnitřní strukturu, ze které vyplývají zásady
řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých pracovišť v rámci KCB.
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V roce 2017 došlo k personálním změnám i změně v náplni práce (programový a kulturně
– výchovný pracovník knihovny zajišťující dramaturgii a vzdělávací aktivity knihovny)
Chod Městské knihovny Bílovec byl v roce 2017 zajištěn 7 zaměstnanci, z toho se jedná o
5 zaměstnanců na plný úvazek (1,0) a 2 zaměstnance na DPP, kteří zajišťují chod knihovny
na pobočkách. Pobočka Výškovice byla od 1. 7. 2017 zajištěna kmenovým knihovníkem.
Chod Městského muzea Bílovec a TIC Bílovec byl v roce zajištěn 4 zaměstnanci, z toho se
jedná o dva úvazky plné (2,0) a dva zaměstnance na DPP (oba do rozsahu 300 hodin
ročně).
KD Bravinné je zajištěno jedním zaměstnancem na DPP.
Formou DPP je řešeno účetnictví organizace a grafické práce.
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4.

Další vzdělávaní zaměstnanců, účast na konferencích a veletrzích

Městská knihovna Bílovec
U zaměstnanců Městské knihovny Bílovec je další odborné vzdělávání vyžadováno stejně
jako v předchozím roce profesní základnou. Opíráme zde zejm. o metodický pokyn
Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci
na území ČR, který doporučuje odborné vzdělávání pro knihovníky v rozsahu 48 hodin.
Níže je výčet vzdělávacích aktivit, které jednotliví zaměstnanci v loňském roce absolvovali.
Zaměstnankyně Jana Klazarová ukončila v roce 2017 rekvalifikační kurz Vědecké knihovny
v Olomouci pro pracovní činnost knihovník. Zaměstnankyně Petra Budzelová absolvovala
v roce 2017 online kurz knihovnického minima. Níže je výčet vzdělávacích aktivit, které
jednotliví zaměstnanci v loňském roce absolvovali.
Jméno

Typ vzdělávací Název vzdělávací aktivity

Termín

zaměstnance

aktivity

konání

Martina

školení

Zlatý fond literatury

školení

Čtením a psaním ke kritickému březen 2017

Kovářová
(ukončení

myšlení – informačně

pracovního

motivační setkání

poměru
k 31.8.2017)

březen 2017

("ochutnávka")
školení

Metodika práce se seniory v

duben 2017

knihovnách
školení

Tritius

květen 2017

školení

CinEd – Ukázkový seminář pro
pedagogy

červen 2017
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školení

AKS Clavius – zpracování

červen 2016

monografií a akvizice ve
formátu MARC 21
Jana Klazarová

školení

Zlatý fond literatury

březen 2017

školení

Čtením a psaním ke kritickému březen 2017
myšlení – informačně
motivační setkání
("ochutnávka")

školení

Metodika práce se seniory v

duben 2017

knihovnách
školení

Tritius

květen 2017

školení

AKS Clavius – zpracování

červen 2016

monografií a akvizice ve
formátu MARC 21
rekvalifikační

Dějiny písma, knih a knihtisku

leden 2017

Historický vývoj knihoven

leden 2017

Jmenná katalogizace

leden–duben

kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační

2017
Věcné zpracování dokumentů

kurz

leden–duben
2017

rekvalifikační

Katalogizace speciálních

kurz

dokumentů

rekvalifikační

Úvod do bibliografie a

kurz

metodika bibliografické práce
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rekvalifikační

Ochrana a revize fondu

kurz
rekvalifikační

únor–březen
2017

Rešeršní s informační činnost

březen 2017

rekvalifikační

Knihovnický management a

březen 2017

kurz

marketing

rekvalifikační

Propagace a PR knihovny

březen 2017

Automatizace knihoven

březen 2017

rekvalifikační

Sdílená katalogizace;

březen 2017

kurz

Bibliografický formát

školení

Tritius

červenec 2017

školení

BOZP+PO

říjen 2017

školení

Současná literaruta pro děti a

listopad 2017

kurz

kurz
rekvalifikační
kurz

její vliv na rozvoj čtenářství IV.

Tomáš Ocásek

školení

Money S3

listopad 2017

školení

BOZP+PO

říjen 2017

školení

Money S3

listopad 2017

školení

Knihovnická statistika, proč a

listopad 2017

jak?
Hana

školení

Tritius

červenec 2017

Gajdušková

školení

BOZP+PO

říjen 2017

školení

Money S3

listopad 2017

Kulturní centrum Bílovec, p. o. | Zámecká 691/5 | 743 01 Bílovec
www.kcbilovec.cz

KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC, p. o.
Petra

školení

Budzelová

Čtením a psaním ke kritickému březen 2017
myšlení – informačně
motivační setkání

školení

Etika a etiketa v práci

březen 2017

knihovníka
školení

Tritius

květen 2017

rekvalifikační

Právní rámec knihovnických

březen 2017

kurz

činnost

rekvalifikační

Akvizice knihovního fondu

březen 2017

Stavění a ochrana fondu

duben 2017

Jmenná katalogizace

duben 2017

Věcná katalogizace

květen 2017

Výpůjční služby

květen 2017

Referenční a informační služby

květen 2017

Elektronické informační zdroje

červen 2017

Statistické výkaznictví

červen 2017

Praktické informace

červen 2017

kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
rekvalifikační
kurz
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školení

Tritius

červenec 2017

školení

BOZP+PO

říjen 2017

školení

Současná literaruta pro děti a

listopad 2017

její vliv na rozvoj čtenářství IV.
školení

Money S3

listopad 2017

Muzeum Bílovec a TIC Bílovec
Zaměstnanec

typ

vzdělávací název

vzdělávací termín konání

aktivity

aktivity

Barbora

konference

Muzeum a škola

20. 3. 2017

Patáčiková

kolokvium

Aktuální trendy

4. 5. - 5. 5. 2017

(ukončení

v muzejní

pracovního poměru

pedagogice

k 31.8.2017)
Zuzana

(Lazecká) školení

Dluhošová

konference

Cestovní náhrady

26. 1. 2017

Asociace

20. 4. 2017

turistických
informačních center
– Brno
kolokvium

Aktuální trendy

4. 5. – 5. 5. 2017

v muzejní
pedagogice
školení

Leadership

Kulturní centrum Bílovec, p. o. | Zámecká 691/5 | 743 01 Bílovec
www.kcbilovec.cz

16. 8. 2017

KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC, p. o.
Zuzana

Juříková kurz

Brožová

Nástavbový
Škola

kurz září

2017

až

muzejní doposud

propedeutiky Praha
školení

Jak zefektivnit práci

16. 11. 2017

s facebookem

TIC Bílovec se pravidelně účastní také veletrhů cestovního ruchu, kde reprezentuje město
a láká k jeho návštěvě potencionální nové návštěvníky. V roce 2017 se jednalo o tyto
veletrhy:



Go Regiontour (20. – 22. ledna 2017) - Brno – Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště (L.
Tomsová, B. Patačíková),



Dovolená a region, lázeňství (3. – 5. 3. 2017) – Ostrava – Výstaviště Černá louka
(B. Patáčiková, Z. Lazecká),
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5.

Městská knihovna Bílovec

Městská knihovna Bílovec v roce 2017 oslavila druhý rok fungování v nových prostorech
na Slezském náměstí 63. Knihovna se i nadále snažila zlepšovat své služby, a to
dostatečnými kulturně-vzdělávacím programem, ale také už nedílnými filmovými
projekcemi.

Zde vypíchnuto několik zajímavostí a ocenění, nejen knihovny, ale i

zaměstnanců:


knihovna byla nominována na cenu Knihovna Moravskoslezského kraje 2017



Město Bílovec udělilo Kulturnímu centru Bílovec cenu „Úspěšný kolektiv města
Bílovce“,



filmový klub Pidikino se zapojil do filmových festivalů (Projekt 100 – festival sci-fi
filmů, i již tradičního Snow film festu a Expediční kamery), mimořádný úspěch
zaznamenal s promítáním dokumentu Camino na kolečkách dne 11. 12. 2017
doprovázeným tvůrci i hlavními protagonisty)



rozšíření služeb o kreativní dílničky pro veřejnost,



vítězství v soutěži Biblioweb roku 2017 za nejlepší bezbariérový web Handicap
Friendly a celkově se stránky umístily na 4. místě v ČR,



informační lekce pro veřejnost pro lepší orientaci ve fondu a v hledání informací,

Významnou změnou pro Městskou knihovnu Bílovec byl přechod na automatizovaný
knihovní systém Tritius, který byl hrazen ze 70% dotací MK ČR. Cílem bylo nahradit
původní automatizovaný knihovní systém (dále jen AKS) Clavius, operující v systému
UNIMARC a nesplňující katalogizační pravidla RDA, novým systémem, který by zajistil
kompatibilitu s novými katalogizačními potřebami a dokázal pružně reagovat na potřeby
a trendy v současném knihovnictví. Nový AKS Tritius funguje plně jako webový systém, je
použitelný odkudkoli bez omezení, což knihovně umožňuje snadné připojení městských
poboček bez dalších nákladů. Přínosem je také aktivní monitoring a správa serverů i
systému ze strany poskytovatele AKS, jak v hlavní budově, tak i na pobočkách bez nutnosti
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personálního zajištění technika či systémového knihovníka. Přechod na nový systém
proběhl bez problémů, návštěvníci tuto změnu pocítili pouze v komfortnějším webovém
prostředí knihovního katalogu. Současně se zavedením nového systému knihovna
přistoupila na modernější čtenářské průkazy ve formě plastové karty, namísto původních
papírových čtenářských průkazů.
Městská knihovna vyvíjela také ediční činnost. Jedná se o publikační výstup 6. ročníku
Bíloveckých záhad s názvem Návštěva z vesmíru. Dále spolupracovala knihovna
s Muzeem Bílovec na publikaci Z(a)traceni v čase.
kol.: Z(a)traceni v čase: Bílovec a osudy jeho obyvatel v období druhé světové války. Bílovec:
Kulturní centrum Bílovec, 2017. ISBN: 978-80-270-1738-6

5.1

Přehled poskytovaných knihovnických a informačních služeb


absenční a prezenční výpůjčky knih, časopisů a jiných dokumentů ze svých fondů,



prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby výpůjčky dokumentů knihoven v
České republice, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
výpůjčky dokumentů knihoven mimo Českou republiku,



bibliografické a informační služby (informace o fondech, katalozích a službách
knihovny, základní poradenství pro používání počítačů a internetu v knihovně
apod.),



vzdělávací a kulturní akce,



přístup k internetu,



reprografické a doplňkové služby,



půjčování čteček e-knih,



půjčování společenských her.
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5.2

Statistika návštěvnosti knihovny a jejich poboček

Návštěvnost Městské knihovny Bílovec v roce 2017
Městská

návštěvy fyzicky – 24 437

návštěvy online

knihovna

(půjčovna a studovny 20 342,

služeb – 17 644

Bílovec (hlavní

internet 1 258, kulturní akce 1

budova)

585, vzdělávací akce 1 252),

Pobočka

42 081 návštěvníků

273 návštěvníků

Bravinné
Pobočka

165 návštěvníků

Lubojaty
Pobočka

109 návštěvníků

Výškovice

5.3

Skladba knihovního fondu



celkem – 44 245 dokumentů:

o

naučná literatura – 18 853,

o

krásná literatura (beletrie) – 25 067,

o

ostatní (čtečky e-knih, deskové hry apod.) – 82,


počet titulů docházejících či darovaných periodik – 65,



přírůstky – 3 414 (z toho nákup 2 498, dary 916)



úbytky – 4 092
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5.4

Přehled kulturních, filmových a vzdělávacích akcí


knihovnické lekce – 49 akcí,



kulturní akce pro veřejnost – 87 akcí,



filmové projekce – 16.

Výběrově se jednalo např. o Bílovecký maják II. a III. (bílovecká talkshow), Noc s
Andersenem, Noc literatury, Týden knihoven, Celé Česko čte dětem, Slezská muzejní noc
a Noc kostelů, Březen – měsíc čtenářů, Čtenář roku, Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka,
Lovci perel, Den pro dětskou knihu, Snow Film Fest a Expediční kamera.

5.5

Statistika návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí

•

knihovnické lekce – 1 008 účastníků,

•

kulturní akce pro veřejnost – 2 125 účastníků,

•

filmové projekce – 216 účastníků.

5.6

Dotace a granty

V roce 2017 Městská knihovna Bílovec získala následující finanční podporu. Jednalo se o
dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století ve výši 15 000 Kč, která
byla použita zejména na částečnou úhradu honorářů vystupujících.
Dále se jednalo o podporu Ministerstva kultury ČR, VISK 3 – Informační centra knihoven,
které poskytlo dotaci ve výši 167 000 Kč na nový knihovnický sytém Tritius.
Z projektu Česká knihovna 2016 získala Městská knihovna Bílovec dotaci 5 154 Kč na
výběr knih českých autorů.
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6.

Městské muzeum a TIC Bílovec

Městské muzeum v roce 2017 zorganizovalo sérii devíti krátkodobých výstav, které
podpořilo nabídkou doprovodných akcí a prohlídek. V nabídce muzea se objevily také
workshopy zaměřené na stará řemesla. Nově byl do nabídky muzejních akcí zařazen
cyklus jarních a podzimních přenášek s vlastivědnou tématikou. Tyto přednášky byly
zaměřeny především na historii a přírodu našeho regionu. Díky spolupráci muzea a
Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci byl realizován projekt Z(a)traceni v čase, který
popisoval dějiny města po druhé světové válce a shromažďoval vzpomínky posledních
pamětníků na toto období. Výstupem projektu byla dvojjazyčná výstava, který byla
převezena také do partnerského města Bad Neustadtu, a sborník studentských prací
vážících se k projektu. Největším výstavním projektem sezóny byla rozsáhlá výstava
k výročí 150. let Sboru dobrovolných hasičů v Bílovci (12. 6. – 10. 9. 2017). Sbírkové
předměty byly zapůjčeny od četných institucí i soukromých vystavovatelů (mj. Hasičské
muzeum Ostrava, Muzeum Novojičínska, Státní okresní archiv Nový Jičín, SDH Bílovec ad.).
V rámci služeb TIC pro město bylo zahájeno hlášení městského rozhlasu. V rámci služeb
městu (prodej vstupenek na městské akce, prodej zboží, plastových pytlů a parkovacích
karet) TIC zajistilo v roce 2017 výnos ve výši 886 632 Kč.

6.1

Přehled poskytovaných služeb muzea a TIC

Služby TIC


poskytování informací občanského charakteru (telefonní čísla, adresy, navigace
apod.),



prodej upomínkových předmětů a turistického zboží (turistické známky, vizitky,
pohledy, mapy aj.),
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poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích (včetně
doplňování do kalendáře akcí na web města a do Zpravodaje – měsíční přehledy
akcí na Bílovecku),



poskytování turistických informací – turistické trasy, památky, rozhledny, přírodní
bohatství,



poskytování informací o vnitrostátních spojích autobusové a vlakové dopravy



kopírování,



registrace ke sběru plastových pytlů, olejů a tuků,



prodej plastových pytlů a tisk štítků na plasty,



prodej zboží městu (parkovací karty, křížovky aj.),



rozhlas – hlášení městského rozhlasu, možnost veřejné inzerce (ve vývěsce),



prodej vstupenek na akce města (divadla, koncerty),



rezervace, prodej a tisk vstupenek – NDM, Dům kultury města Ostravy, Divadlo
loutek, Ticket Art,



zajišťování prohlídky věže kostela sv. Mikuláše (komunikace s průvodci, vyplňování
statistik návštěvnosti věže, výkaznictví),



vkládání a upravování místních firem na webu města,



propagace akcí ve městě na serverech: Kudy z nudy, Moravské Kravařsko, Severní
Morava Travel.

Služby muzea


prodej vstupenek do muzea, seznámení návštěvníky s expozicí a audioprůvodci,



poskytování informací o historii budovy, expozici, informace k dějinám města
apod.,



zodpovídání badatelských dotazů,



edukační lekce pro školy a školky,



příprava a realizace krátkodobých výstavních projektů.
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6.2

Statistika návštěvnosti TIC

Turistické informační centrum v roce 2017 navštívilo celkem 5 424 lidí.

Největší zájem byl o zboží města, jehož poptalo 752 lidí a o zodpovězení dotazu
občanského charakteru, který položilo 649 lidí. Následoval prodej plastových pytlů, které
si přišlo koupit 570 lidí. Upomínkový či turistický předmět si zakoupilo 449 lidí. Celkem 346
lidí si přišlo pro vstupenky na akci města a 330 lidí využilo kopírovacích služeb TIC. Prodej
vstupenek smluvních partnerů se uskutečnil ve 222 případech a 129 lidí požádalo o
vyhledání telefonního čísla.
6.3

Přehled uspořádaných výstav

Během roku 2017 bylo ve výstavním sále muzea uspořádáno těchto devět krátkodobých
výstav:


Příběh obrazu „V zahradě“ (ve spolupráci Mgr. Irenou Hudcovou, autorkou
výtvarně literárního projektu Příběh obrazu) (7. 12. 2016 – 7. 1.2017),



Pohledy na Bílovec (16. 1. – 20. 2. 2017),



Fotografická výstava Bílovec obyčejně i neobyčejně (6. 3. – 31. 3. 2017),



Cechy města Odřivousova (ve spolupráci se ZŠ a MŠ Komenského Bílovec) (3. 4. –
7. 4. 2017),



Z(a)traceni v čase (ve spolupráci s GMK Bílovec, ZŠ a MŠ Komenského a ZUŠ
Bílovec) (10. 4. – 31. 5. 2017),



150 let založení Sboru dobrovolných hasičů Bílovec (12. 6. – 10. 9. 2017),



Šachohrátky (18. 9. – 15. 10. 2017),



Lineární stopy (18. 9. – 15. 10. 2017),



Betlémy na Bílovecku (10. 12. 2017 – 7. 1. 2018).
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6.4

Statistika návštěvnosti muzea a jeho kulturních a vzdělávacích akcí

Stálou expozici muzea zahrnující historii města Bílovce, písařovu místnost, historii firmy
Massag a kouzelné sklepení se skřítky Picmochy navštívilo v roce 2017 celkem 1972 lidí
(704 platících návštěvníků, 1268 neplatících návštěvníků).
Muzeum uspořádalo celkem 13 kulturně-vzdělávacích akcí pro veřejnost, jejichž celková
návštěvnost byla 331 osob. Jednalo se například o sérii vlastivědných přednášek, Slezskou
muzejní noc (9. 6. 2017 – 162 návštěvníků) nebo workshopy zaměřené na stará řemesla.
Celkem 682 návštěvníků se účastnilo speciálních doprovodných programů k výstavám a
expozicím. Mezi nejvíce navštěvované patřily školní návštěvy edukačních lekcí, kterých se
konalo celkem 17.

Typ aktivity

Návštěvnost

prohlídka stálé expozice a krátkodobých 1972 návštěvníků
výstav
účast na kulturně-vzdělávací akci (zejm. 331 návštěvníků
cestopisné besedy, historické přednášky,
workshopy)
účast na edukačních lekcích a speciálních 682 návštěvníků
doprovodných programů ke stálé expozici
(školské skupiny)
Celkem

6.7

2985 návštěvníků

Muzejní pedagogika

Bílovecké muzeum úzce spolupracuje s místními školskými zařízeními a Gymnáziem
Mikuláše Koperníka Bílovec. Formou muzejních edukačních lekcí nabízí dětem, žákům a
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studentům možnost seznámit se a lépe poznat nejen muzejní prostředí, ale také dozvědět
se zábavnou a tvůrčí formou informace o historii našeho města. Během roku byly
představeny studentům a žákům škol tyto vzdělávací programy: Knoflíková stezka, Po
stopách písaře Johanna, Zatoulané klubíčko maminky Madlenky a rozházená kancelář
písaře Johana.
Ve spolupráci s GMK, ZŠ Komenského a ZUŠ vznikl projekt Z(a)traceni v čase, který
mapoval osudy odsunutých obyvatel města a vývoj města v daném období. Studenti
vytvořili v rámci projektu písemné práce k vybraným fenoménům tohoto období a
metodou oral history zachytili vzpomínky žijících pamětníků. Výstupem z projektu byla
dvojjazyční výstava a sborník studentských prací a vzpomínek pamětníků. Celý projekt byl
v říjnu prezentován skupinou studentů v partnerském městě Bad Neustadt, kde došlo
k druhé vernisáži projektu. Projekt byl významně finančně podpořen z Česko-německého
fondu budoucnosti.
Pro žáky základních škol a mateřských škol jsme na jaře a na podzim připravili muzejní
lekce, které byly vyučujícím prezentovány prostřednictvím společné nabídky knihovny a
muzea. Tato nabídka byla navíc uveřejněna i na webových stránkách KC a je tak dostupná
i široké veřejnosti. Nabídka obsahovala vždy dvě lekce pro vyšší a dvě pro nižší stupeň.
Lekce trvají většinou 45 minut. V roce 2017 došlo také ke zpoplatnění lekcí. Svým
zaměřením se lekce stále orientují na historii města, jeho cechovních tradice a vycházejí
také ze zaměření expozice. Využívají především postavu písaře a jeho kancelář.
Největší zájem vzbudily lekce pro nižší stupeň a mateřské školy. Muzejní edukační lekce
s názvem Zatoulané klubíčko maminky Madlenky seznámila děti se vznikem a
zpracováním vlny. Děti si v rámci lekce vyzkoušely práci k vřeténkem, vyrobily si
jednoduchou ovečku a proběhla také ukázka předení na kolovrátku. Tato lekce byla také
prezentována veřejnosti.
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6.8

Dotace a granty

V roce 2017 byla Kulturnímu centru Bílovec poskytnuta dotace ve výši 60 200 Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji v roce 2017. Projekt s názvem Modernizace a zkvalitnění
služeb TIC Bílovec byl zaměřen především na vytvoření nových propagačních materiálů
TIC, které obsahovaly informace o turistických atraktivitách a ubytovacích možnostech a
stravování ve městě. Tyto materiály vznikly také v jazykových mutacích. Určitá část financí
byla vyhrazena také na zaplacení členského poplatku A. T. I. C. Dále došlo k zakoupení
nové IT techniky, která zlepšila práci TIC a zároveň umožnila lepší prezentaci a předávání
informací návštěvníkům (prezentační obrazovka na obslužném pultu).
Česko-německý fond budoucnosti přispěl na projekt Z(a)traceni v čase ve výši 23 000 Kč
a dále na pobyt studentů zapojených do projektu v partnerském městě Bad Neustadt an
der Saale částkou 15 000 Kč.
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7.

Přílohy

Obr. č. 1: Prezentace města na veletrhu cestovního ruchu Dovolená a region, lázeňství v Ostravě na
Výstavišti Černá louka ve dnech 3. – 5. 3. 2017

Obr. č. 2: Ukázka muzejní lekce – Knoflíková stezka
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Obr. č. 3: Vernisáž výstavy Z(a)traceni v čase dne 10. 4. 2017

Obr. č. 4: Ukázka muzejní lekce – Po stopách písaře Johanna
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Obr. č. 5: Slezská muzejní noc 2017 (9. 6. 2017)

Obr. č. 6: Vernisáž výstavy věnované výročí 150 let sboru dobrovolných hasičů v Bílovci (12. 6. 2017)
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Obr. č. 7: Zisk ocenění nejlepší knihovnický web 2017 – cena za přístupnost webu pro zrakově postižené
Blind Friendly Web pro Městskou knihovnu Bílovec (3. 4. 2017, Hradec Králové)

Obr. č. 8: Noc literatury 2017 s divadelním souborem Odřivous (10.5.2017)
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Obr. č. 9: Ocenění Úspěšný kolektiv města Bílovce pro Kulturní centrum Bílovec, p.o. (12. 6. 2017)

Obr. č. 10: Celé Česko čte dětem, tentokrát s hasiči (červen 2017)
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Obr. č. 11: Večerníčky s knihovníky aneb čteme pro děti o prázdninách (červenec 2017)

Obr. č. 12: Nominace Městské knihovny Bílovec na cenu Knihovna Moravskoslezského kraje 2017
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