Sprawozdanie z działaInościMuzeum Historii Katowic za okres 10.03

-

30.06.2020 r.

(bez pracy zdalnej, skrócone)

Pracownicy w okresie od marca do czerwca pracowaliw trybie mieszanym, do końca kwietnia
głównie zdalnie, od początku maja rotacyjnie, częściowozdalnie, częściowostacjonarnie w Muzeum.

l.

PRACA MERYToRYCZNA

1/ PRZYGOTOWAN|E WYSTAW

-

10 wystaw, w tym 5 on-line.

- Prace związane z przygotowaniem następujących wystaw:,,Dwurnik. Totalnie" (w siedzibie głównej

trzech oddziałach), ,,Siła kobiet" , ,,Czuć" Jolanty Barnaś,,,Tajemniczy Batik Agnes Nagy" ,,Made in
Katowce" on-line, ,,Rok ].920 w Katowicach" (planszowa), ,,150 lat parafii mariackiej" (planszowa), KS
,,Naprzód Janów", ,,Dziecięce zabawy i zabawki naszych prababć i pradziadków" on-line,
,,Asymetryczna Dama" w Google Arts and Culture, oraz jej odpowiednik w Muzeum 3D, ,,Święci na
sprawy wszelkie" muzeum 3D.

2/ UDOSTĘPNlANlE ZBlOROW: pięciu podmiotom zewnętrznym udostępniliśmy 26 muzealiów
3/ DlGlTALlZACJA (fotografowanie zbiorów): ogółem

-

715 sztuk

4/ KWERENDY PRZEPRoWADZANE PRZEZ PRAcoWNlKÓw

vuzruM

(zlecone

i

własne): ogółem

- 46

kwere nd me rytorycznych

5/ PRZYGOTOWANlE (napisanie) TEKSTOW

-

23 teksty do publikacji i promocji działalnościMHK

(wymienione niżej)
6/ OPRACOWAN|E HASEŁ DO ENCYKLOPED|l KATOW|C

-

319 haseł

7/ REDAKCJA TESKTOW DO:
-

edycji internetowej Encyklopedii Katowic: transza haseł (473 notki)

bogucicki
załęski

.

Leksykon

.

Leksykon

.

Leksykon ludzi katowickiej kultury fizycznej

.

Leksykon struktur katowickiego sportu

i

+

uzupełnienie ilustracji

65 notek,
55 notek,

iturystyki- 140 notek,

turystyki - 2]-3 notek.

- zaproszeń (zredagowane, niedrukowane)

. zaproszenie na koncert muzykijapońskiej.
-

folderu o Nikiszowcu (zredagowana nowa wersja jeszcze niedrukowana).

- materiałów do następujących wystaw:

. Marzenia o oriencie - plansza ekspozycyjna, zaproszenie, banery i materiały www,
. Krzysztof Gołuch. Hotel - plansza ekspozycyjna/ zaproszenie, banery i materiały www,
. Jo|a Barnaś.Czuć - plansza ekspozycyjna, zaproszenie, banery i materiały www,
. Tajemniczy batik Agnes Na8y - plansza ekspozycyjna, zaproszenie, banery i materiały www.
- do wystaw planszowych:

i

.

redakcja i dwie korekty

-

.

redakcja i dwie korekty

- kościółMariacki w katowicach.

ll powstanie śląskie- w 100. rocznicę wybuchu,

- do prasy i innych publikatorów, także zamieszczanych on-line:

. do,,Naszych Katowic":
- o internetowych wystawach w MHK,
-o wznowieniu działalnościMHK;

. do GoogleArts&Culture:

-

Nieustające odkrywanie

- neoawangarda

na Górnym Śląsku,

- One more cupe of coffe - o kolekcji porcelany w MHK;

.

na stronę internetową MHK:

- Święci

na sprawy wszelakie,

-Zbiory MHK on-line
- książek (redakcja tekstów)

.

Fenomen górnośląskiego kapłana - redakcja, trzy korekty, nanoszenie korekty autorskiej,
rewizja, skompletowanie iwybór ilustracjido artykułów, sporządzenie podpisów do ilustracji

.

Edward Dwurnik

-

katalog

-

redakcja, korekta;

r katowice i ostrawa - dwa ośrodkiprzemysłowe (xlx kkN) - redakcja, korekty techniczne,
nanoszenie korekty autorskiej, inne prace: skompletownie ilustracji, weryfikacja streszczeń,
konsultacje językowe tekstów czeskich, kontakt z autorami, tłumaczem i redaktorem tekstów
czeskich);

. J, Kurek, ,,Tysiąclecie. Osiedle Katowic" - końcowe prace redakcyjne;
. A. Sas-Jaworski: ,,Moje miasto - Katowice" - redakcja tekstu.
lnne (prace redakcyjne związane zbieżącą korespondencją ifunkcjonowaniem placówki):

.

redakcja tekstu dwóch wniosków MHK:

- o dofinansowanie internetowego przewodnika po wystawach w MHK,
- o dofinansowanie wydarzeń związanych ze 100-1eciem obchodów

lI

powstania

śląskiego,

.

redakcja tekstu do filmu ,,Mbret Lalus-Zogu",

8/ TŁUMACZENlA l REDAKCIA TEKSTÓW oBcoJĘZYCZNYCH

9/ ROZMOWY, KONSULTACJE, WYW|ADY

l

-

4 tłumaczone teksty

AUTORYZACJE MERYTORYCZNE

-

8 konsultacji.

10/ BlBLlOTEKA - do programu bibliotecznego ,,Libra" wprowadzono i opracowano 2I książek.
Konsu ltacje/ska nowa

n

ie fragmentów książek * 5 konsu lta

cj i

11l PRoJEKTY GRAF|cZNE
- Przygotowa nie publikacje książkowych pdf. l udostępnie nia
-

Wystawy planszowe

-

przygotowane do wydruku

- Projekty książek i katalogów

-

-

7 publikacji.

- 1 wystawa,

2 projekty całkowicie zakończone.

- Projekty zaproszeń i plakatów do wystaw
- Projekty banerów i plakatów do FB

-

].1

-

2 komplety całkowicie zaprojektowane.

całkowicie zaprojektowanych

12l NAKRĘCoNE FlLMY - WYKŁADY l FlLMY PRoMocYJNE
W związku z zaprzestaniem działalnościwykładowej opracowaliśmy dwa cykle filmów edukacyjnych

-

- 4 filmy.
lnne filmy- 1,9 promujących zbiory i pozostałą działalnośćMHK

ogółem

13/ Opracowanie wniosku do programu: KULTURA W S|ECl

14l oBsŁUGA TURYsToW
Od 12 maja zostały udostępnione dla turystów wystawy w budynku głównym oraz w Dziale Etnologii
Miasta w Nikiszowcu, natomiastod26 maja oddziały przy ulicy Kopernika 11 i Kościuszki47 w
uzgodnionym ze stacją sanitarno-epidemiologiczną reżimie sanitarnym. Pracownik ochrony został
zobowiązany do pomiaru temperatury u zwiedzających oraz dopilnowanie, by posiadali zakryte nos i
usta oraz zdezynfekowali ręce. Oprocz standardowego nadzoru nad zwiedzającymi na wystawach,
dodatkowo pracownicy Muzeum zajmowali się regularną dezynfekcją pomieszczeń - klamek,
poręczy, toalet etc.
15/ PRoMocJA
Działalnośćta była realizowana stacjonarnie w Muzeum (w tym kręcenie filmów), a częściowo
zdalnie.

1)

Stworzenie kanału You Tube oraz wypełnienie go materiałami filmowymi. Od 18 marca do 30
czerwca:

a)
b)

c)
2)

d)

Opublikowaliśmy 23 filmy o łącznej długości215 minut
Zasubskrybowało nas 31 użytkowników
Filmy zebrały ponad 3200 wyświetleń i były oglądane łącznie przez ponad 66 godzin

Posty Facebook, promujące filmy zebrały łączny zasięg 16400 osób

Akcja promocyjna na portalu Facebook pt. ,,#eksponatnadziś", połączona z premierą strony
internetowej www.zbiory,mhk.katowice.pl,

a)
3)

b)

W ramach akcji:

Przybliżyliśmy szczegółowo 16 nietypowych eksponatów
Posty z eksponatami zebrały łączny zasięg 18700 osób

Niekwestionowanym sukcesem naszego muzeum w tym okresie była akcja udostępniania za
darmo książek. Można je było pobrać z naszej strony internetowej lub wchodząc w udostępnione
linki na portalu Facebook, W ten sposób:
a) Udostępniliśmy 8 książek wydanych przez Muzeum Historii Katowic, promujących historię i
zwyczaje panujące w Katowicach i na naszym regionie.

b)

4)

7biorcze informacje na ich temat dotarły łącznie do ponad 171 500 osób, przy czym książka
,,Made in Katowice" sama dotarła do ponad 130 tysięcy użytkowników

Jeszcze przed końcem kwietnia uruchomiliśmy dwie bardzo ważne strony internetowe:
www.rbiorv,mhk"katowicę,pl oraz ws/w,muzęu|t]"3d.rnhŁ,k.ąlqwlcę.p|. Tworzyliśmy je przez
ostatnie kilka lat w ramach programu digitalizacji naszych zbiorów. Program był sfinansowany ze
środków Unii Europejskiej oraz miasta Katowice. Na stronie ,,Zbiory" można znaleźć kilka tysięcy
naszych eksponatów - wyczerpująco opisanych oraz zawierających bardzo dokładne zdjęcia. Na
stronie ,,Muzeum 3D" możemy za to wejśćdo dodatkowej sali wystawienniczej. Na ten moment

można tam podziwiać kolekcję obrazów Witkacego. Do 30 czerwca strony zostały odwiedzone
ponad 1,4 600 razy,

5) Wróciliśmy również do

promowania naszych wystaw w serwisie Google Arts&Culture, W
kwietniowym numerze Naszych Katowic omawialiśmy dostępne wtedy trzy nasze wystawy. Za to
7 maja otworzyliśmy czwartą wystawę w serwisie - wybrane portrety autorstwa Stanisława
lgnacego Witkiewicza - Witkacego, Wszystkie wystawy, od początku marca zostały odwiedzone
łącznie ponad 1500 razy. Dostępne wystawy w serwisie to ,,Zdzisław Stanek - Nieustanne

6)

Odkrywanie", The Silesian Wardrobe", ,,One more cup of coffee" oraz,,Asymetryczna Dama".
Zakładka ,,Muzeum On-Line" na stronie Muzeum, zawierająca wszystkie stworzone przez nas
filmy oraz wszystkie filmy, których bohaterem jest nasze muzeum. Ponadto umieszczone są tam

wszystkie wspomniane wyżej książki oraz, co ważne, zajęcia edukacyjne do przeprowadzenia w
domu. Statystyki dla tego przedsięwzięcia:

a)
b)

7|

c)

Strona naszego muzeum została odwiedzona ponad 8500 razy
Działalnośćpromocyjna na fanpage'u Działu Etnologii Miasta:

a)

b)

c)

d)

8)

Zamieściliśmy7 lekcji, które zostały odwiedzone łącznie ponad 700 razy
Posty, które reklamowały zajęcia zebrały zasięg 5000 osób

POSTY dot. zbiorów

i)
ii)

Zbiory.online - zasięg :217I aktywność/Z4t
Grupa Janowska - 4530/577 (w tym urodziny Erwina Sówki 2500/365)

iii)

Stroje ludowe -3357/875

POSTY dot. ważnych dat/wydarzeń

i)
ii)

9 rocznica otwarcia Oddziału 2500/377

lnformacja o otwarciu Oddziału po okresie kwarantanny 2500/73I

iii)
iv)

Dzień Muzealnika 954/354
Dzień Matki, DzieńTatv t079/I07

NOC

Muzeów t986/345

WYDARZENlA

i)
ii)

Dzień Dziecka,,Duże i małe" 2179/187

Wystawa ,,HOTEL' Krzysztof Gołuch :9100/524
Działalnośćpromocyjna na fanpage'u Kopernika11 Muzeum Historii Katowic:

a)

Cykle:

i)

ii)
iii)

b)

c)

,,Zdjęcie na dziś"- prezentacja fotografii z archiwum wydarzeń, z komentarzem, zachęta
do zamieszczania fotografii, które zrobili zwiedzający - 20 postów.
,,Spotkamy się na Kopernika" - film (na ogół w czwartek o 18.00)
wydarzeń, które miały miejsce w Dziale - 10 postów.

-

prezentacja filmów z

,,Artyści Galerii 11"- cykl przypominający wystawy artystów w Galerii ].1 od 2013 roku.
Zaprezentowani artyści: R. Bonczar, D. Pietrek, J. Dubiel, P. Bąk, R. Dziworski, Z,
Furgaliński, M. Hartman, l. lmańska

-

8 postów.

Promocja filmów nagrywanych w Działu Teatralno-Filmowym

Wydarzenia

i)

ii)

Spotkajmy się (online) na Kopernika
Ta

-

2,04., transmisja koncertu na zywo (Sylwester

rgosz-Sza lonek)

,,Przyjaciele Barbary i Stanisława" - Szalona operetka z Szalonkiem ż3.04 - transmisja
koncertu na żywo (Sylwester Targosz-Szalonek)

iii)
iv)

v)

vi)

,,Noc muzeów" online 16.05,:
,,Noc muzeów w obiektywie"
118 urodziny Jana Kiepury
,,Noc w krainie czarów"

-

cz,1-

prezentacja zdjęć

-

koncert Sylwester Targosz Szalonek transmitowany na żywo
prezentacja filmu z Nocy Muzeów 2013

vii) ,,Noc muzeów w obiektywie" cz.2 - prezentacja zdjęć
viii) Noc muzeów -,,urodziny miasta" - prezentacja filmu z Nocy Muzeów 20]"5
ix) wystawa ,,Multisensoryczne Mediacje" - prezentacja online 28.04.2020,5,05.ZOżO,

9)

I2.o5 ,zo2o , 19 .05 .2020, 26 .o5 .20ż0, 02.06 .2020 , 9 .06 .2o2o , 16 ,06 ,2o2o

x)

Jola Barnaś,,Czuć"

xi)

,,Przyjaciele

- otwarcie wystawy. 23.06.
Barbary i Stanisława - spotkanie przy ekranie" -

25.06,

Działalnośćpromocyjna na fanpage'u Działu Grafiki Muzeum Historii Katowic:
a) opracowanie materiałów archiwalnych w celu promocji zbiorów znajdujących się w Oddziale
Grafiki - prezentacja zdjęć archiwalnych z życia Pawła Stellera.

b)

c)
d)
e)

f)

utworzenie cyklu artystycznego: ,,Twórczość Pawła Stellera w opinii krytyków" - cytaty
wybitnych ludzi kultury, zilustrowane artystycznymi dziełami i archiwalnymi zdjęciami.
utworzenie cyklu porównawczego,,Dzieła Jana Wałacha, WładysławaSkoczylasa, Pawła
Stellera - podobieństwa i różnice",
,,Sztuka sakralna" w twórczości Pawła Stellera - prezentacja z okazji Świąt Wielkanocnych
opracowańie materiału archiwalnego na fb, związanego z Nocą Muzeum -,,10 lat z wybitnymi
artystami, którzy uczestniczyliw warsztatach graficznych w czasie Nocy Muzeum".
Wydarzenia:
i) 20.05,2020 - wirtualny finisaż wystawy: ,,Anna Flaga - grafika i malarstwo - ,,My. Wy.

ii)

Oni.".

- wirtualne otwarcie wystawy: ,,Tajemniczy batik Agnes Nagy".
iii} 22.06.2020 - nowa aranżacja wystawy stałej-,,Paweł Steller-katowiczanin z wyboru".

lI.

26.05,2O2O

BlEŻĄcA KoNSERWACJA PRzEsTRzENl WYSTAW|ENNtczYcH l BUDYNKÓW

]./ Pracownicy Działu Naukowo-Oświatowego orazDziału Administracyjno-Gospodarczego

codziennie

dbali o przestrzeń biurową (sprzątanie) i wystawienniczą (pomiary temperatury/wilgotności,
uzupełnianie wodą nawilżaczy, sprawdzanie stanu technicznego).
2/ Dział Techniczno-Konserwatorski wykonywał drobne remonty i naprawy we wszystkich budynkach
muzealnych oraz prace pielęgnacyjne zieleni przy gmachu głównym MHK, na terenie zabytkowego
kościołaśw,Michała Archanioła i ogrodzie domu W. Kilara. Pracownia konserwacji dokonywała
konserwacj i

ki

l

ku

za

bytkowych,

d

rewn

ia

nych

a

rtefaktów.

b§łr*eum
-Cr

J

