Zpráva o činnosti Muzea Bakovska v roce 2016
Taťána Dvořáková

Název, kontakt: Muzeum Bakovska, Mírové náměstí 84, Bakov nad Jizerou, tel. 326 781 179
Zřizovatel: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou
Otvírací doba: Soboty a neděle v měsících duben – říjen (po dohodě se zaměstnanci knihovny i
během pracovních dní mimo sezónu)

Personální stav:
Vedoucí městské knihovny a Muzea Bakovska: Taťána Dvořáková
Evidence sbírek, odborná činnost v oblasti historie: Mgr. Karel Novák
Metodická pomoc: Mgr. Pavel Sosnovec (Muzeum Mladoboleslavska)
Poradenství v oblasti historie: PhDr. Vladimír Bednář, Mgr. Václav Čech, Jan Turek
Poradenství v oblasti hrnčířství: Petr Čáslavský
Poradenství v oblasti hudby: Ing. Vladimír Černý
Odborné zpracování textů v oblasti biologie: Mgr. Tomáš Vlasta
Výzkumná činnost: Mgr. Vojtěch Dvořák, Mgr. Martin Šanda, Bc. Vojtěch Novák

Činnost muzea:
1. Prohlídky, besedy, výukové programy
Výukové prohlídky pro základní školy jsou přizpůsobené věku dětí a jsou vedeny zábavnou formou
tak, aby se žáci seznámili především s historií regionu. Probíhají také programy pro mateřské školy,
kde historii přibližujeme dětem formou pohádkového příběhu.
Cílová skupina: dospělí návštěvníci
1. Otevřít brány času je možné – prezentace projektu Zvířetice, ztracený zámek hraběnky
Eleonory (akce proběhla pro velký zájem 5x).
2. Beseda o lidovém umělci z Bakova nad Jizerou Antonínu Paříkovi, promítání dokumentu
Dědeček, který byl o panu Paříkovi natočen v roce 1972, pozvání na besedu přijala paní Pavlína
Filipovská, která ve filmu účinkovala.
Cílová skupina: děti nižšího stupně ZŠ
1. Orobinec – řemeslo s bakovskou tradicí. Beseda o historii řemesla, součástí programu je dílna,
při které si žáci tvoří jednoduchý výrobek.

2. Jak se žilo hrnčířům. Seznámení s historií řemesla, dílna, při které si žáci vyzkouší celý postup
zpracování keramické hlíny tak, jak ho prováděli hrnčíři v raném novověku.

2. Sbírkotvorná činnost
Postupná evidence sbírek do programu Bach.
Evidenci provádí zaměstnanci knihovny, vypomáhá Mgr. Václav Čech a Jan Turek.
3. Výstavní činnost
Výstavy:
1. Souznění – společná výstava obrazů Lenky Jordanové, Václava Langa a krojovaných panenek
Hany Peroutkové.
2. Vyznání – výstava obrazů akademické malířky Julie Svobodové.
3. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ.
4. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a ukázka železničních modelů firmy ETS Trains s.r.o.
5. Výstava Čtvero ročních období – plstěné postavičky, znázorňující život na vesnici, výstava byla
zapůjčena z Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích.
6. Výstava anekdot bakovského kreslíře Jiřího Flekny (v knihovně).

Expozice muzejních prostor samotných v roce 2016 navštívilo celkem 222 návštěvníků, z toho 155
dětí. Výstav se zúčastnilo celkem 450 návštěvníků. Besedy navštívilo celkem 360 dospělých a 438
dětí.
Vydáním 3. dílu Pamětí města Bakova v prosinci roku 2016 byla dotvořena trilogie o historii města od
jejího autora PhDr. Vladimíra Bednáře. Edice mapuje dějiny města od jejich počátku do roku 1966.
Záměr muzea: rozšířit propagaci muzea, snažit se zaujmout návštěvníky poutavým výkladem, pořádat
výstavy, které zaujmou děti i dospělé. Vytvořit novou expozici školní třídy tak, jak vypadala v době
před sto lety a připravit na toto téma programy pro děti.

Taťána Dvořáková
V Bakově nad Jizerou 3. 10. 2017

