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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.
Od 1. 3. 2019 provozuje Kulturní dům Bílovec.
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2.

Vize a dramaturgické plány na rok 2019
V roce 2018 jsme v knihovně a muzeu i nadále rozvíjeli témata spojená s Bílovcem

a jeho okolím (např. výstava děl Stanislava Lubojackého, přednášky o regionální šlechtě
s Eduardem Valešem, o bíloveckém pivovarnictví s Pavlem Fabiánem, veřejnosti byla
představena osobnost Otty Urbana). Současně jsme veřejnosti představili i zajímavé
osobnosti s neobvyklým životním příběhem či významnou tvorbou (např. slavný český
mořeplavec Richard Konkolski, dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Marek
Šindelka). Velký ohlas zaznamenala návštěva a beseda s Věrou Sosnarovou – ženou,
která přežila internaci v gulagu, ale také výstava děl světově uznávaného výtvarníka Jiřího
Mášky. Velká pozornost byla věnována významnému celorepublikovému jubileu, 100.
výročí založení Československa (1918-2018), které bylo reflektováno velkou výstavou
s názvem 1. světová válka a přijetí Československa v Bílovci s návazným
doprovodným programem, který představil legionářskou minulost kraje, proměnu
dobové módy či kuchyni našich babiček. Díky podpoře z dotace Moravskoslezského kraje
jsme se v roce 2018 zapojili do projektu zdravého stárnutí a připravili sérii zajímavých
přednášek (osobní bezpečnost, finanční a mediální gramotnost, zdravý životní styl) pro
seniory s volným vstupem. Součástí tohoto projektu se stala i tzv. Živá kronika, která
prostřednictvím výpovědí pamětníků představuje dějiny Bílovce dávné i nedávné. Příběhy
zapojených pamětníků jsou k dispozici na webových stránkách www.zivakronika.cz. Do
budoucna se může tento projekt 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.
V roce 2019 chceme nadále pokračovat v nastavených prioritách – pestrá
programová nabídka v rámci muzea i knihovny odpovídající jejich činnosti. V rámci muzea
budou probíhat přednášky popularizující vědu a techniku, chybět nebudou ani místopisně
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orientovaná témata (např. Historie bíloveckých domů s Eduardem Valešem). Výstavní
činnost představí sochařská díla nadějné mladé sochařky Marie Videmanové, mandaly
bílovecké umělkyně Emílie Skotnicové, reflektováno bude výstavou i 30. výročí sametové
revoluce (1989-2019). Velká výstava s názvem Dvě století české krajinomalby bude
připravena na letní sezónu a bude zastoupena významnými autory (Tkadlík, Zrzavý,
Jaroněk, Burant). V rámci knihovny bude pokračovat program zdravého aktivního stárnutí,
a to nejenom cyklem přednášek, ale také pravidelnými kurzy trenéra paměti a lekcemi na
podporu rozvoje počítačových dovedností u seniorů. Koncept knihovny jako komunitního
centra bude nadále podpořen aktivitami, jako je Férová snídaně, či podpora udržitelnosti
módy – Swap. Novinkou pro letošní rok je koncept 1+KK: Knihovnické křeslo, kam jsou
zváni známí i méně známí bílovečtí rodáci, kteří něčeho zajímavého v životě dosáhli (grafik
Georgi Stojkov, spisovatelka Zuzana Pospíšilová, volejbalistka Milada Bergrová). Nebudou
chybět ani oblíbené cestopisné přednášky a besedy s osobnostmi literárního a
společenského světa (Irena Dousková, Alena Mornštajnová), či přednášky o zajímavých
tématech (fenomén bytí ve tmě). V roce 2019 bude Městská knihovna Bílovec slavit 100
let od svého založení. Oslavy vyvrcholí v den oslav města 22. června 2019, kdy bude
veřejnosti představena výstava zachycující proměny bílovecké knihovny v čase a další
bohatý program.
Tradiční bude zapojení obou institucí do celorepublikových projektů jako je Noc
muzeí, Noc literatury, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu, Celé Česko čte dětem,
Mezinárodní den muzeí ad. Velkou novinkou roku 2019 byly zásadní změny hlavní náplně
organizace. Od 1. března 2019 se stal součástí Kulturního centra Bílovec v důsledku
organizačních změn (zánik odboru kultury a sportu na MěÚ Bílovec) Kulturní dům Bílovec
a také organizace aktivit oslav dne města, oslav dne učitelů a dne seniorů.
Naší vizí nadále zůstává 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
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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 v roce 2018 členilo 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 2018 nedošlo k žádným významnějším personálním změnám.
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 po celý rok 2018 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). Nově byla v květnu 2018 přijata do zaměstnaneckého stavu paní uklízečka na 0,5
úvazek, která má starosti úklid knihovny a muzea. Důvodem byla časová diskontinuita
příchozích pracovníků VPP a jejich nedostatečná pracovní morálka.
KD Bravinné je zajištěno jedním zaměstnancem na DPP.
Formou DPP je řešeno účetnictví organizace.
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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
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.
Jméno

Typ vzdělávací Název vzdělávací aktivity

Termín

zaměstnance

aktivity

konání

David Grabec

školení

Jarní setkání klubka

březen 2018

školení

Komiksy a knihovna stoXjinak

květen 2018

školení

Bookstart

listopad 2018

školení

Sociální inovace v knihovnách

únor 2018

školení

Kniha ve 21. století

únor 2018

školení

PR a knihovny

květen 2018

školení

Mediální gramotnost

květen 2018

školení

Facebook a sociální sítě

červen 2018

školení

Jak vést a řídit diskuzi

říjen 2018

školení

Podzimní setkání klubka

listopad 2018

školení

Sociální inovace v knihovnách

únor 2018

školení

Kniha ve 21. století

únor 2018

Jana Klazarová

Tomáš Ocásek
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školení

Manažerská akademie p.

únor – červen

Plhákové

2018

školení

Jak vést a řídit diskuzi

říjen 2018

školení

Podzimní setkání klubka

listopad 2018

Hana

školení

Kniha ve 21. století

únor 2018

Gajdušková

školení

Jarní setkání klubka

únor 2018

školení

Powerpoint

listopad

–

prosinec 2018
Petra
Budzelová

školení

Sociální inovace v knihovnách

únor 2018

školení

Kniha ve 21. století

únor 2018

školení

Mediální gramotnost

květen 2018

školení

Bookstart

listopad 2018
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Muzeum Bílovec a TIC Bílovec

Zaměstnanec

typ

Monika Hořínková

vzdělávací název

vzdělávací termín konání

aktivity

aktivity

školení

Cestovní náhrady

16. 2. 2018

školení

Vedení

20. 2. – 8. 8. 2018

zaměstnanců

a

efektivní
komunikace s nimi
konference

CITTA SLOW

2. 3. 2018

konference

A. T. I. C. Hranice

19. 4. 2018

školení

Jak zefektivnit práci s 12. 6. 2018
facebookem

Zuzana

Juříková kurz

Brožová

Nástavbový
Škola

(od 1. 9. 2018

na

mateřské dovolené)

kurz září 2017 – 25. 4.
muzejní 2018

propeuditiky Praha
veletrh

Go Regiontour 2018

18. 1. 2018

TIC Bílovec se pravidelně účastní také veletrhů cestovního ruchu, kde reprezentuje město
a láká k jeho návštěvě potencionální nové návštěvníky. V roce 2018 se jednalo o tyto
veletrhy:


Go Regiontour (18. – 21. ledna 2018) - Brno – Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště (Z.
Juříková Brožová, Kateřina Vajdová - DPP),



Dovolená a region, lázeňství (2. – 4. 3. 2018) – Ostrava – Výstaviště Černá louka
(M. Hořínková, K. Vajdová).
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5.

Městská knihovna Bílovec

Knihovna se stále snaží zlepšovat své služby, aby byli její uživatelé spokojeni, a to např.
přednáškami z literární sféry, cestopisné besedy a už nedílnými filmovými projekcemi.
Zde vypíchnuto několik zajímavostí a ocenění:


vítězství v soutěži Biblioweb roku 2018 za nejlepší bezbariérový web Handicap
Friendly a celkově se stránky umístily na 1. místě v ČR,



vyčlenění místa v knihovně a vytvoření nového oddělení TEENS (oddělení pro
náctileté),



nový orientační systém v knihovně,



zapojení do projektu Bookstart aneb S knížkou do života – rozvíjení čtenářské
gramotnosti již od nejútlejšího věku.

Současně vyvíjela městská knihovna i ediční činnost. Jedná se o publikační výstup
7. ročníku Bíloveckých záhad s názvem Záhada tajemného obrazu.

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,
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půjčování čteček e-knih,



půjčování Kouzelného čtení s Albi tužkou,



půjčování společenských her.

5.2

Statistika návštěvnosti knihovny a jejich poboček

Návštěvnost Městské knihovny Bílovec v roce 2018
Městská

návštěvy fyzicky – 22 050

návštěvy online

knihovna

(půjčovna a studovny 17 392,

služeb – 14 991

Bílovec (hlavní

internet 935, kulturní akce 1 309,

budova)

vzdělávací akce 2 414),

Pobočka

37 041 návštěvníků

195 návštěvníků

Bravinné
Pobočka

135 návštěvníků

Lubojaty
Pobočka

85 návštěvníků

Výškovice

5.3

Skladba knihovního fondu



celkem – 42 839 dokumentů:

o

naučná literatura – 18 208,

o

krásná literatura (beletrie) – 24 261,

o

ostatní (čtečky e-knih, audioknihy, deskové hry apod.) – 370,


počet titulů docházejících či darovaných periodik – 65,
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přírůstky – 2 164 (z toho nákup 1 895, dary 269)



úbytky – 3 570

5.4

Přehled kulturních, filmových a vzdělávacích akcí


knihovnické lekce – 67 akcí,



kulturní akce pro veřejnost – 46 akcí,



filmové projekce – 11.

Výběrově se jednalo např. Noc s Andersenem, Noc literatury, Týden knihoven, Celé Česko
čte dětem, Březen – měsíc čtenářů, Knižní výzva, Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka,
Lovci perel, Den pro dětskou knihu, Bookstart, místo konání dvou denní akce Parcon 2018
(setkání fanoušků sci-fi, fantasy a hororu), Snow Film Fest a Expediční kamera.

5.5

Statistika návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí

•

knihovnické lekce – 1 467 účastníků,

•

kulturní akce pro veřejnost – 1 309 účastníků,

•

filmové projekce – 100 účastníků.

5.6

Dotace a granty

V roce 2018 Městská knihovna Bílovec získala finanční podporu od tří poskytovatelů.
Jednalo se o dotaci Ministerstva kultury ČR v programu SKIP 10 ve výši 2 000 Kč, která
použita na projekt Bílovecké záhady 2018 – Záhada tajemného obrazu.
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Dále se jednalo o podporu Moravskoslezské kraje, Program na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji, která poskytla dotaci ve výši 67 620 Kč, která byla
použita na honoráře za přednáškovou činnost určenou pro seniory a na úhradu webových
stránek www.zivakronika.cz .
Z projektu Česká knihovna 2018 získala Městská knihovna Bílovec dotaci 6 500 Kč na
výběr knih.
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6.

Městské muzeum a TIC Bílovec

Městské muzeum v roce 2018 zorganizovalo sérii sedmi výstav, které podpořilo nabídkou
doprovodných akcí a prohlídek. V nabídce muzea se objevily workshopy zaměřené na
stará řemesla, edukační lekce pro školy a mateřské školky, cyklus přednášek věnovaných
ekologii a přírodě. Ke stému výročí založení republiky muzeum připravilo velkou výstavu
I. světová válka a přijetí Československa v Bílovci (20. 8. 2018 – 18. 11. 2018).
Vystavovaný inventář byl vypůjčen z Muzea Novojičínska a také od četných soukromých
sběratelů. V rámci oslav proběhl v muzeu celý týden věnovaný tématu první republiky pod
názvem Týden s veterány (5. – 11. 11. 2018). V tomto listopadovém týdnu proběhla
každý den jedna přednáška od historického tématu až po témata jako je móda a kuchyně
této doby.
V prosinci 2018 se muzeu podařilo dokončit 1. fázi projektu Živá kronika, jejímž výstupem
jsou webové stránky www.zivakronika.cz. Na těchto stránkách jsou publikovány
rozhovory a historické fotografie pamětníků města s podtitulem Nahlédněte do minulosti
očima pamětníků. Dalším důležitým výstavním projektem sezóny byla výstava – Jiří
Máška: Obrazy a sochy (9. 5. 2018 – 27. 7. 2018).

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, do mobilního rozhlasu, facebooku IC
a muzea a do Zpravodaje – měsíční přehledy akcí na Bílovecku),



zajišťování propagace města,



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



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, pytle na plasty),



rozhlas – hlášení městského rozhlasu, možnost komerčního hlášení,



prodej vstupenek na akce města (divadla, koncerty),



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



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: Moravské Kravařsko, destinační
management Moravskoslezského kraje a portálu Aktivní dítě.

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,
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edukační lekce pro školy a školky,



příprava a realizace krátkodobých výstavních projektů,



přednášky a workshopy pro veřejnost

6.2

Statistika návštěvnosti TIC

Turistické informační centrum v roce 2018 navštívilo celkem 6 722 lidí.

Největší zájem byl o prodej plastových pytlů, jehož poptalo 591 lidí a o zodpovězení dotazu
občanského charakteru, který položilo 1159 lidí. Následoval prodej upomínkových či
turistických předmětů, které si přišlo koupit 548 lidí. Zboží města si zakoupilo 358 lidí.
Celkem 250 lidí si přišlo pro vstupenky na akci města a 313 lidí využilo kopírovacích služeb
TIC. Prodej vstupenek smluvních partnerů se uskutečnil ve 196 případech, 80 lidí požádalo
o vyhledání telefonního čísla a 43 lidí podalo dotaz na dopravní spojení. V roce 2018
navštívilo TIC 450 turistů.

6.3

Přehled uspořádaných výstav

Během roku 2018 bylo ve výstavním sále muzea uspořádáno těchto sedm krátkodobých
výstav:


Betlémy z Bílovecka (10. 12. 2017 – 7. 1.2018),



Stanislav Lubojacký: Retrospektiva (15. 1. – 19. 4. 2018),



Objevujeme historii Bílovce – ve spolupráci se ZŠ Komenského Bílovec (23. 4. –
29. 4. 2018),



Jiří Máška: Obrazy a sochy (9. 5. – 27. 7. 2018),



Parcon (3. 8. – 12. 8. 2018),
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6.4



I. světová válka a přijetí Československa v Bílovci (20. 8. – 18. 11. 2018),



Betlémy (26. 11. 2018 – 6. 1. 2019).

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 2018 celkem 3042 lidí
(264 platících dospělých návštěvníků, 346 platících dětských, seniorských a ZTP
návštěvníků a 45 platících návštěvníků v rámci rodinného vstupného a 2387 neplatících
návštěvníků).
Muzeum uspořádalo celkem 25 kulturně-vzdělávacích akcí pro veřejnost, jejichž celková
návštěvnost byla 253 platících osob. Jednalo se například o sérii přednášek a workshopů
na téma Stará řemesla, přednášky zaměřené na ekologii a přírodovědu a soubor
přednášek věnovaný založení republiky Týden s veterány. Muzejní noc (25. 5. 2018)
navštívilo 220 návštěvníků (vstupné zdarma) a v rámci Mezinárodního dne archeologie
byla uspořádaná přednáška se vstupem zdarma – Archeologie, kterou navštívilo 27
neplatících posluchačů. Muzeum se také zapojilo do celostátního happeningu s názvem
Férová snídaně (12. 5. 2018), které se zúčastnilo 60 návštěvníků. Celkem 280 dětí se
účastnilo edukačních lekcí, kterých se konalo celkem 17.

Typ aktivity
prohlídka

Návštěvnost
stálé

expozice

a

3 042 návštěvníků

krátkodobých výstav
účast

na

kulturně-vzdělávacích

253 návštěvníků

akcích (zejm. historické, ekologické,
tematické přednášky a workshopy)
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6.7

účast na edukačních lekcích

280 návštěvníků

Celkem

3 575 návštěvníků

Muzejní pedagogika

Bílovecké muzeum úzce spolupracuje s místními i okolními školskými zařízeními. Formou
muzejních edukačních lekcí nabízí dětem, žákům a 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: Rozházená kancelář písaře Johana, Ovečky pastýře Metůdka,
Knoflíkoví návrháři a Stopy Salcherů v Bílovci.
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 jednu lekci pro vyšší a dvě pro nižší stupeň
základních škol a mateřské školy. Lekce trvají většinou 45 minut. Cena za lekci pro dítě je
20 Kč, učitelé mají vstup zdarma. Svým zaměřením se lekce stále orientují na historii města
a vycházejí také ze zaměření expozice. Využívají především skřítky Picmochy
v pohádkovém sklepení, písaře Johana a jeho kancelář a expozici knoflíků firmy Salcher –
Massag. V roce 2018 se nám podařilo navázat spolupráci se žáky z polských škol, které
zde byly na návštěvě v květnu 2018 v rámci projektu Pohádkové Poodří. Edukačních lekcí
se účastní také žáci speciálních škol, kde se daná lekce přizpůsobí dovednostem těchto
žáků.
Největší zájem vzbudily lekce pro nižší stupeň a mateřské školy. Muzejní edukační lekce
s názvem Ovečky pastýře Metůdka seznamovala děti se vznikem a zpracováním vlny. Děti
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si v rámci lekce vyrobily jednoduchou ovečku a proběhlo také seznámení s pohádkovým
sklepením a skřítky Picmochy. Lekce Knoflíkových návrhářů seznamuje děti s tradicí
výroby knoflíků, které souvisí s historií firmy Massag a lekce Stopy Salcherů v Bílovci
seznamuje starší děti s osudy Salcherů – zakladatelů firmy Massag, ve které děti poznávají
stavby připomínající jejich působení v Bílovci.

6.8

Dotace a granty

V roce 2018 byla Kulturnímu centru Bílovec poskytnuta dotace ve výši 65 000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji v roce 2018. Projekt s názvem Rozvoj služeb
Turistického informačního centra Bílovec byl zaměřen především na vytvoření nových
propagačních materiálů TIC, které obsahovaly informace o turistických atraktivitách,
ubytovacích možnostech a stravování ve městě a také došlo k výrobě nových map Bílovce
a okolí. Tyto materiály vznikly ve třech jazykových mutacích. Určitá část financí byla
vyhrazena na zaplacení členského poplatku A. T. I. C. Proběhla aktualizace webových
stránek včetně jazykových mutací. Dále byla zakoupena nová kancelářská technika a
elektronika, která zlepšila práci TIC (fotoaparát, řezačka).
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7. Přílohy

Obr. č. 1: Prezentace města na veletrhu cestovního ruchu Go & Regiontour 2018 v Brně – Výstavišti dne
19. ledna 2018

Obr. č. 2: Ukázka muzejní lekce – Knoflíkoví návrháři a Ovečky pastýře Metůdka (2018)
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Obr. č. 3: Vernisáž výstavy autorských děl Jiřího Mášky: Sochy & Obrazy (9. 5. 2018)

Obr. č. 4: Vernisáž výstavy 1. světová válka a přijetí Československa v Bílovci (20. srpna 2018)
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Obr. č. 5: Snímky z workshopů k tématice starých řemesel a ekologicky zaměřených přednášek

Obr. č. 7: Zisk ocenění nejlepší knihovnický web 2018 a současně cena za přístupnost webu pro zrakově
postižené Blind Friendly Web pro Městskou knihovnu Bílovec (9. 4. 2018, Hradec Králové)
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Obr. č. 8: Celé Česko čte dětem 2018 tentokrát s babičkami a dědečky (4. – 8. 6. 2019)

Obr. č. 9: Pasování na čtenáře s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou (24. 10. 2018)
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Obr. č. 10: Výsledky sbírky ošacení v rámci akce Ukliďte skříně II. (duben 2018) a Vánoční sbírky pro psí
útulek (prosinec 2018)
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