Zpráva o činnosti Městského muzea za rok 2010
V roce 2010 navštívilo muzeum 4 246 návštěvníků, nepocítili jsme tedy pokles
návštěvnosti.
Časově nejnáročnější byla příprava nové
mineralogické expozice. Při této
příležitosti byly zapsány všechny mineralogické sběry z minulých let a hlavně dar
A. Červeného, jeho vlastní sběry z let 1986 - 2003 , které tvořily velkou část minulé
expozice a byly muzeu zapůjčeny. K výstavě bylo nutné naskenovat a vytisknout
velké množství map a fotografií a fotograficky zdokumentovat jednotlivé lokality.
V návaznosti na úspěšný projekt interaktivní dílny Návrat k tradicím jsme uspořádali v
květnu akci Horažďovické tkalcování a paličkování. Pan Kubák ze Strmilova
přivezl stolní stavy a vyučoval zájemce různým druhům tkaní, ze Sedlice přijely paní
Srbová a Vrbová a vyučovaly paličkování.
Ve dnech 5. a 6. května byla pro veřejnost zpřístupněna výstava J. Chalupného
Americká armáda v Horažďovicích a navazovala tak na oslavy osvobození.
V září se uskutečnila výstava Prácheňský kancionál - nejstarší iluminovaný
rukopis z Horažďovicka.Vystaven byl restaurovaný Prácheňský kancionál,
Celerinův Herbář a další nejvzácnější tisky a rukopisy z fondu muzea.
Na letošní sezonu jsme připravili pro školy, případně rodiny s dětmi,obrazového
průvodce po expozici muzea a dějinách zámku.
Výstavy:
Podmanivá krása nerostů Horažďovicka - Aleš Červený, nová mineralogická část
stálé expozice
Americká armáda v Horažďovicích - Josef Chalupný
Myšlenky - tapisérie Petry Kurcové
Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby 78 badatelům. Stále trvá velký zájem o badatelské
služby po internetu.
V návaznosti na provoz interaktivní dílny jsme poskytovali i individuální konzultace o
předení a seřízení kolovratu, o paličkování a práci se dřevem. Nejvíce nás překvapil
pan Sedlář, který je nevidomý a přijel k nám z Kladna, aby si vyzkoušel opracování
dřeva.
Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo
425 zájemců. Nově bylo do nabídky přednášek zařazeno rýžování zlata a exkurze
hornických lokalit. Celkem jsme uspořádali 12 přednášek.
Práce se sbírkami
V roce 2010 jsme zapsali 145 přírůstkových čísel, což je 1 077 nových sbírkových
předmětů.
Pokračovali jsme v digitálním zpracování sbírkových předmětů a v psaní
katalogizačních karet. Nově doplňujeme karty fotodokumentací, vše je pak v
elektronické podobě. V současné době máme takto zpracovány všechny staré tisky
a rukopisy, regionální literaturu, dokumenty, tiskoviny. Začínáme se sbírkou textilu (
249 předmětů), výtvarného umění ( 64 předmětů), fotografií (54 položek) a knih,
které nejsou ve sbírkovém fondu (168).
Inventarizací prošlo 1957 sbírkových předmětů, jedná se o celou sbírku archeologie.

Restaurování
Díky spolupráci s Městskou knihovnou byl zrestaurován a digitalizován Prácheňský
kancionál a Celerinův Herbář. Pokračovala také dále spolupráce se SPPŠG
Hellichova Praha, kde nám restaurují staré tisky a mapy v rámci závěrečných prací
studentů.
SSUPŠ v Písku zdarma restaurovala barokní kříž vykládaný alabastrem, náročně
byly doplňovány chybějící části.
Dary
Muzeum obdrželo dary od 11 dárců. Jednalo se o textil, knihy, staré mapy,staré
tisky, keramiku, sklo a další předměty. Dar A. Červeného obsahoval 553 kusů
minerálů.
Nákup
Byl zakoupen soubor skleněných negativů, fotografie pocházejí z roku 1900 a jsou z
okolí Nalžovských Hor.
Mineralogický průzkum: ( A. Červený)
Průzkum lomů v Bohdašicích a v Nezdicích, kde byly získány vzorky granátu
grosuláru a vláknité agregáty wollastonitu.Na vrchu Betáň u Malenic získány krystaly
granátu almandinu, až do 3,5cm. Na haldách uranového dolu v Daměticích získány
vzorky uranocircitu a torbernitu. Pokračovala šlichová prospekce Otavy, především u
Sušice a pod Práchní. Nález unikátní zlatinky o velikosti 6,5x5,5 mm.
Na vrchu Stohlavec sběry devíti kusů pravěké štípané industrie
Etnografický průzkum, který probíhal v letech 2008 a 2009 byl v roce 2010
pozastaven. V letošním roce bychom jej chtěli dokončit.
Spolupráce:
Sbírkové předměty z našeho fondu byly vystaveny na Pražském hradě na výstavě
Umění české reformace 1380 - 1620, muzeum spolupracovalo na přípravě expozice
v Hrádku u Sušice. Pokračovala pravidelná spolupráce s obcí Velký Bor při
realizování jejich výstav.
Trvá spolupráce s Židovským muzeem v Praze a The Memorial Scrolls Trust v
Londýně.
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