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jli,avrr:írt úko.Lm ,Loltrrta rrbdobí. byltl pťobí.r:ání. gbírlccrvý*lr fondů ,z l{uztlil .Komt*nskó}tt:
Pťer*vě. její.ch pťevoz rlo ]1,ran:i.c a u].ožtln5, v riepoxi.táří*}r l{Í'ff}" §*daťi.!,o s*jej

sp.Lni.ť běh*n }arrína a* května, V souč;a*nétlobě pťe<is,La.rujel počtltrtí.stav sbl.rek
ž3, "{§S ks a tvoří. jej fon<ly num:i.smati.ky, hod:i,n, nni.l.i[ar:ií., slr.l.a, pr:rce).árttr,
cfuttt, nátr,yLku, ell,nr:graťie, arch*ol.q;:ie, mj_r*ra.l,cryi,e, doirumentar:et, vari,:í a iial}ailovv
krr:i.}tovn.y" IrIa rák],;ldě <1:í.,l,číchpťt*clávací.ch pratohalfi jt*rlnr:tl:i,výc}r :ťorldůbu<le do
jronc* června vypracován a ťtldit<lli ohou murcí po<lctpsán ;ilávěrclčný pťrldáv;rcí
pr:o,Lr:kol,,, Foti.Lei dohody s ředite:l }en l"lurca Korneng]rého hudcu x f*ndu nuatr jn1.
krt:ihovrty <lc konce kalendáťrríhei n:ku ryt,ťíděny od}lornó kr:i"}ry a časop*:y, pachárcj:íeí
z kni.hcvnv prlvodrrího hranl.chého nuxtla il tyto huclcu rcv*t!ř pťtldány }'lM§"

prrrhěhl,c v květnu její
de,:p:rí.tárnl.c}t pr*stor
a
sbl.rkc.rvé
byly
rrnístěny
do
náhraciní.ch
v,5rtelhování
5:ředněl.y
v rrbjek,lu č" 55 §a §áspech"

V souvj.slostj. s chystanr:u rek<rnstrukcí s]ír§sryy

V r:}ilastj" v].ilstní nui:eljní prácc by}.y jednot1l.vé fondy roxn:ístěny

prxl},cl

nvé}to charak,Lcru do depo:ritriťů a po§tupně ,jsou pořizovárty .l.okilčrr;í st;xrramy, htgró
butlou saučást:l clv:idencer 't " s,Eupnč " :ny1n rcvnóť zap*čatc s pořizování.m
íotodr:lcrrnentactl <r}:r;lrů. která bu<itl ::louří.,L ,jednak pra evJ.clenc:i. 2 " stupnč^:, jeldnak

prr: ídenti.ťikacj. v pťíparlěorlclJ.nenl. či j:i.rr6 :rtráty cbratů"

Ml{§ by}.r: př:i.j;lto xa *]"a;na Ascrr:l.ace muze:[ a ga.Lelrií. á kcerptováno <!t:
§,Lťerlonorarrskd archeo}tx;:ické kom:i.stl" §po].u;:rilcova,lr: s archc*.lrxl:i,ch,ým oddělerlím
.Fanrátkr:v6ha úst*rvu r ()}onour:j. pť:i. ar*heol.ogickém vý;kurrru v ltadrr:i<}nJ. ir"l.ic:i
a s kon;rultántem Canatlían §xe*utj.ve S€rvicŘ ůrq;míirati.on(C§§()} p§il{§ll R. Dclnrli-ngwa "
v í:tťaničk,ýc}rrrcrvi.lrác}r v,lň.ly článhy o nuueu a o §a},la$ovt1 kn:i.h*vně. iil* sb:írkovólrt:
ťontiu rlokun*Rtace doplněného současným:i fotograť:i,eni př:i,pravj..lo HM(i n§ obdi:}lí.
č*rvti:n až srpen konfrontačnívýstavu fotc4;raťií.a poh.l.tldn.ic oPr*rněny.[í,ranic'"

P;l"áln' č;["nnogt.* }ffifi6

na 2 "

ptr"}"oJ"e** ilSS*

V rrá;:leclují.cím gbdci::[ bu<le ailpcčat+: ne epracováním gbl,rek vtl ?," *,Lupni
j.dtlnc*.
a 1:o pomocí rÝpočetn:í.t*chní.hy (pcrkud jsr:u pro j*dnotli.vó :ťt:ttdy
ev
zpracovány ;rťíslrrSnó programy} nebo ť*rmou kil,Lal.ry:ieační.c}t k;tret s dcpr*vorlnou
fottrgraťícki:u dokum*n,Lacl." Bucle zhodnocen s,Lav zachcrván:í si:í,rkovýr;h pťeidn$til
a navrřcna konzalrv;etJní *patřtln:í,, }ra něstghou radu }:uri* vypr;rcován nílv::h lt;:r
vyť;*;zení. pťel*inětů, hteré neodpcrví"cl;l,jí" zaměťení. tlt"íG, jsou v n*oprav:it<rl.nórn lrtavtl
nebo no}:y.l.y pťí pťciiáv;árrí pracovníky !firxem Konenshó}trr nale;i:eny"

t{fsta,ry:

1.,,.Ilrarri.čtítrÝtvarní.s:í(ii"Štěpáít,iI"ilaro§, ž"§ne,ika].} - *áří
?. B,latidla xe s}:l.rok H1,1§ ^ po.l.ovína li.ntop;ltlu .'. prosíner.:
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ítran:i.c a oko.1.í. {:llhlir,iI",Patrtr,I.*íkr*íl*,) * 3,in|oprd

}Sárgt,ť"ti ptre§M,tm.rrg mrrm*jn$.ch mh$,mwt*
CÍ],(!n 1:reeentace mue*'!n:Ích sbÍrek je pastupné
seznamování. veřejnast:i ťormou
cllrruh*rlob#j§Ích exPozic i krátffi}r rtíl.číctr
vý*tav s firrrdy MMG, htt*ré j*or"r
_
dakl.ad*m ži.vota města v př*tlchoe*ál obnobí.c}r
a iál,i,rr, pr:eztlrrtice můžel:ťíspót ke
*v'ý**nÍ, trb*anskÓ}ro Patri.otísnu obyv;ltt;l1., 3írrriveřr rre
spr:}u6lrá*i. s trrirni.ck..ými,
vý*varn:ÍkY vŠoch r;enerar:Í a }ructební.hy cltcc MM§ příspěi
ke krrl,turnímrr rryžítí
nbc}anŮ města i, mÍmohranÍckých návštěvirí.tr,
a poJpoři.t také

reixvoj trrrístj.ck6ho

ruc}tu

a

Akce pro rok ].995 jsou plárrcvány a].,lornati.vně pr:Q gotíchý
sáL radni.ce
přípaclě, že }:y v r"]"995 byia funhční}
"

s,!m;!gogu (v

§otíakf ráI

.*írťonÉ.kul,*:rra ol rráJÉeje -.
z nároclopisného fondu &uzeaI rlop}.rr#na
'.ý'}tava
průb,ěžně obrázky na sk].e a v období
?elikonoc o v.ýstatu hraslj,c
fiechy x ňm*,t"má řJift,pe§ r mg:iolrrr
ffireničf* rj|*vmníc.i. * nanželét j.čmarrorrí.§,"Beránek.
firani&*í q!*ra:ní,*:t - trí"í,urln:ila. M,.Krr}máť, m"ť*k**, rTR"Langr
"&nbrur

ffirníoai*B r rnrz*jsíS sňí.r*ú*

slrnagoga
YY§Éffirs ďííá ř,YJ.o*a
a }oJí *:§.rctní, s*;rř
§r**no&.ť. ryi§*ará áofJfut
§sí§B§{r

h{&m§ty

Ii řo§m,í

Vrhledem h fakťrr, Že není nožno
rrží.vatrle*p*ritáře jakr: pracovny
a vrhl*den ke ana;r* vYbutlolrat crdbornau t,rvale
knj.hovnu
a bartatelnr:, sloužf.cí.odbr:rnó
j, lai.ckó veťejnrrsti, potřebuj*
prostory
pr§
civě pr&coyn1r a kni.hovnu
_rr${6
s badat§lnr:u, řrtoŽ,nýn řeŠonÍ:nbynr:hla
1,9t rraprtita* (}íJrťrYĚ iiornu c"55 Ha l{ásp*c}t.
kde bY v PřÍztmÍ nabla býr;
knn::eivátor:skó dí.l.na a v patťe;: precoyny

"rí**,n"
a knj}ar"na*badatelna" v sou*asnfruh
podnfukách není
dÍ,J,nu, pratoře prťJ§tory xanýlŠlenépro její mořno renllxolrat k*nzervátcrr*k*u
.iak<r
depazíťáře pro ulažerrísbírkovýcir pťednětÍ"'" z**.z*nl by).o nutn§ pr:uží,t
FtirsonáIně bY_měl být, sťav pracovníkrl tlH§ v budoucrtu
doplněrr r: konz*rvátrrra
{PťedPok,ládaná'?, Platová tř:Ída} a o odbornóho prac;ovníka *
hi.r:torj.ka
{pťr*tiprrktád*ná
S
" pJ.atová tťírta}
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PhDr. }íana §vobr:rlová
ředi1,;al"l.k*
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