Výroční zpráva muzea za rok 2018
Výstavy ve výstavní síni:
Archeologie ze vzduchu
Příroda z cest objektivem – Přemysl Uzel
Dva – Tamara Salcmanová a Miroslav Š. Tázler
Král železnic a Zbiroh
Křehkost okamžiku – M. Skolková, J. Vinterová
Když jsem šel z hub ...
Kresby Jiří Šlitr
Otec a syn – podruhé společně – V. Šesták a M. Šesták
Století ve vánočních pohlednicích – J. Hánová

(4. 1. – 4. 2.)
(6. 2. – 4. 3.)
(9. 3. – 1. 4.)
(5. 4. – 3. 5.)
(5. 5. – 27. 5.)
(29. 5. – 24. 6.)
(28. 6. – 16. 9.)
(20. 9. – 11. 11.)
(27. 11. - 20. 1.)

Výstavy ve vstupních prostorách:
Cesty – Po kamení i po asfaltu (historická část)
B. H. Strousberg a Zbiroh
Tak šel čas ve Zbiroze

(leden – duben)
(květen – září)
(říjen – prosinec)

Besedy, přednášky, literární pořady:
Komentovaná prohlídka výstavy Archeologie – M. Čechura
O nálezech ze Zbirožska a okolí – M. Čechura
Tři muži na cestách – L. Uzel a jeho synové
Expedice po stopách zlaté horečky na Yukonu – F. Knoflíček
Zimním Islandem cestou necestou – P. Halla
111 druhů hub, které by mohl znát každý houbař – O. Jindřich
Pocta TGM – Poetické divadlo

(20. 1.)
(25. 1.)
(15. 2.)
(27. 2.)
(27. 3.)
(29. 5.)
(23. 10.)

Akce:
Zájezd Na Vysokou za Dvořákem a do Strže za Čapkem
Otvírání Sládkovy lesní studánky
Tučňáci na arše – divadelní představení pro děti
Zájezd Loket, Svatošské skály, Bečov n. Teplou
Zbirožský puchýř – Krajem Strousbergovy dráhy – turist. pochod

(18. 4.)
(12. 5.)
(1. 6.)
(23. 8.)
(15. 9.)

Badatelská činnost
Obě pracovnice připravovaly podklady pro seminární práce studentů, dále posluchačů Univerzity
třetího věku a pro činnost badatelů a zájemců o historii města a regionu.
Celkem 84 osob.
V rámci oslav výročí 100 let republiky se pro Rokycanský deník vyhledávaly dobové dokumenty a
fotografie a zpracovávala se tematická výstava Tak šel čas ve Zbiroze.
Průběh roku
V průběhu roku zajišťovaly obě pracovnice průvodcovskou činnost v expozicích a výstavách a
organizovaly další kulturní akce (přednášky, besedy, turistický pochod, přípravy vlastních výstav
aj.)
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Veřejnost
Výstavy celkem navštívilo 1069 platících osob.
Stálou expozici navštívilo za zlevněné vstupné 418 osob a za plné vstupné 103 osob.
Celkový počet platících návštěvníků muzea činil 1590 osob, celkové vstupné za výstavy a stálou
expozici činilo 22 140 Kč.
V hromadných školních výpravách, zájezdech seniorů, dětských skupinách letních táborů
navštívilo stálou expozici 273 osob.
Zdarma navštívilo komentované prohlídky výstav a expozic muzea v rámci hromadných návštěv
MŠ a ZŠ Zbiroh a Kařez - 12 školních tříd.
Zdarma navštívilo muzeum na průkazy AMG ČR, NPÚ a ZTP/P celkem 13 osob.
Mimo platící návštěvníky si zdarma volně prohlédlo výstavy ve vstupních prostorách muzea
během celého roku cca 500 osob.
Muzeum je zapojeno také do geocachingu.
Celkový počet návštěvníků (platících i neplatících) činil 3864.
Publikační činnost
Příspěvky, pozvánky, fotografie a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku
Zbirožsko a regionálním tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny a na webových stránkách
města, muzea a facebooku.
Přednášky
Mgr. Dagmar Viletová
Mlýny na Zbirožském potoce – obec Kařez
Bc. Eva Svobodová
Historická ikonografie Zbirožska – Univerzita třetího věku Zbiroh
B. H. Strousberg a Zbiroh – Svaz invalidů a postižených Zbiroh
B. H. Strousberg a Zbiroh – Klub důchodců Cheznovice
B. H. Strousberg a Zbiroh – obec Kařez
Média
Mgr. Dagmar Viletová
Český rozhlas 2 – O J. V. Sládkovi se Světlanou Lavičkovou v pořadu
Dopoledne s dvojkou

duben
leden
duben
duben
říjen

(7. 9.)

Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2018 bylo zapsáno 13 přírůstků v knihovním fondu, čísla 9656 - 9668.
Elektronické zpracování sbírkového fondu
V programu Demus bylo v roce 2018 provedeno 121 zápisů.
Pořadí čísel 5010 - 5131, přírůstková čísla 2972/1963 - 3093/1963.
Inventarizace
V průběhu roku 2018 bylo zinventarizováno 750 sbírkových předmětů.
Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
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V roce 2018 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na jeho
náplni.
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