
Co čeká muzeum v roce 2011?

Muzeum Bojkovska má za sebou rok existence v podobě příspěvkové organizace města.  Veškerá 
dosavadní  činnost  je  směrována  k  tomu,  aby  mohlo  být  muzeum   v  květnu  letošního  roku 
zpřístupněno veřejnosti.   Prvním krokem k naplnění  tohoto cíle  byla  inventarizace sbírkového 
fondu,  která  probíhala  v  lednu  až  září  loňského roku.  Inventarizace  muzejní  knihovny s  9000 
svazky bude započata v letošním roce po jejím přesunu do budovy muzea.

Bylo zjištěno, že se v muzeu nachází  20 000 sbírkových předmětů a přibližně 4000 z nich je 
zapsáno v centrální evidenci sbírek a odborně určeno. Předměty jsou zařazeny do čtyřech podsbírek 
– historické, etnografické, archelogické a podsbírky umění. Vedle velmi hodnotných artefaktů, se 
zde vyskytují např. kopie novinových výstřižků, které sbírku nijak nezhodnocují, pouze ztěžují její 
správu. Většinu sbírkového fondu proto nyní čeká proces odborného posouzení, jehož výstupem 
bude rozhodnutí  o dalším osudu přemětu.  V případě,  že předmět sbírku zhodnocuje,  bude dále 
odborně zkoumán a provede se jeho zapsání do evidence II. stupně, v opačném případě se přeřadí 
do  pomocné  evidence  či  muzejní  knihovny.  To  bude  s  největší  pravděpodobností  i  případ 
zmíněných  kopií  novinových  výstřižků.  K  veškerým  přesunům  ve  sbírkové  evidenci,  novým 
přírůstkům či stavu sbírek se bude vyjadřovat Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, který bude 
letos ustaven. Jeho členy se stanou odborníci v oborech, které jsou v našem muzeu zastoupeny, 
zástupce  zřizovatele  i  zástupci  muzejního spolku.  Tento  orgán představuje  záruku,  že  práce  se 
sbírkovým fondem bude prováděna odborně, odpovědně a s rozmyslem.

A nyní k samotné expozici.  Předměty sbírkového fondu, které do ní budou zařazeny, jsou nyní 
ošetřovány v konzervační dílně, nově zřízené přímo v muzeu. Vzhledem k rozsahu i náročnosti 
expozic, je jejich zpřístupnění rozděleno do dvou částí. V první etapě se zpřístupní část věnovaná 
nejstarším dějinám, soudnictví, řemeslům, bydlení a umění, v další etapě budou následovat dějiny 
dvacátého století včetně obou světových válek, expozice věnovaná spolkům a sportu a historická 
školní třída. Prostor je vyčleněn i na krátkodobé výstavy či přednášky. Místnosti v patře bývalého 
okresního soudu a obecné školy umožňují po dlouhé době důstojně prezentovat  většinu sbírkového 
fondu muzea. Rovněž mohou být představena období, která dříve chyběla – např. 2. polovina 20. 
století. Zde máte příležitost expozici přímo tvořit i vy, darujete-li nám předměty, které tuto dobu 
připomínají.

Muzeum sestoupilo ze zámku do podzámčí. Chce se v co nejširší míře otevřít veřejnosti. A to nejen 
instalací stálé  expozice,  ale především pořádáním krátkodobých výstav,  besedami,  přednáškami, 
speciálně  zaměřenými  prohlídkami,  programy  pro  školy  či  historickými  soutěžemi.   Sbírkové 
předměty  může  také  každý  občan  studovat  po  předchozí  domluvě  v  badatelně  muzea.  Dříve 
narození si jistě vzpomenou na vlastivědný kroužek, který při muzeu fungoval. Jeho činnost rovněž 
chceme obnovit. 

Všechny cíle nelze naplnit ihned a nelze jich dosáhnout bez pomoci aktivních příznivců muzea z 
řad veřejnosti. 

Doba se změnila. V epoše počítačů již zvláště mladé generaci nestačí sledovat vystavený předmět, 
ale ukázat jej v jeho původní funkci, plasticky ukázat atmosféru doby. Muzeum  musí žít, přiblížit 
lidem všech generací   odkaz  minulosti  takovými formami,  které  je  osloví.  Motto však zůstává 
stejné: „Předkové nám, my potomkům, žádný sobě.“
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