NOC MUZEÓW 2019
Spichlerz, 18 maja 2019 roku, 18:00-00:00

18:00-19:00

Nasze miasto-Nasze Muzeum – konkurs Tropiciel muzealny

19:00-20:00

Nasze miasto-Nasze Muzeum – konkurs wiedzy

19:30-21:30

Słowo wstępne kustosza Lecha Dominika na temat wystawy Krąg Arsenału
oraz koncert Dym Festiwal Before przygotowany przez Fundację Wspierania
Kultury Dym Oficyna

21:00-21:30

Bajkowy kącik – wyświetlanie bajek z projektora i latarni magicznej.

21:00-21:30
oraz
22:00-22:30

Opowieści z wojskowej skrzyni – gawęda kustosza Jana Zalewskiego o
nakryciach głowy polskiego żołnierza z 1939 roku

22:00-24:00

Projekcje filmów Muzeum utracone

Zespół Willowo-Ogrodowy, 18 maja 2019 roku, 18:00-00:00

18:00
oraz
20:00

Co kryje paryska porcelana? – czytanie bajek Ezopa i zwiedzanie wystawy
„Sztuka francuska XVIII i XIX wieku” w towarzystwie kustosza Janusza
Michalskiego

18:00-20:00

W to mi graj! – muzyka na żywo w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej I stopnia im. W. J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim

18:00-00:00

Śladami Białej Damy… – zwiedzanie stałych wystaw muzealnych w formie gry

18:00-00:00

Portret z Białą Damą

W obu filiach skosztować będzie można herbat ufundowanych przez sklep pani
Elżbiety Wawrzyniak „Kardamon”

O historii Nocy Muzeów…
Międzynarodowy Dzień Muzeów corocznie obchodzony jest 18 maja, a ustanowiony został 28 maja 1977
roku w Moskwie przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM czyli International Council of Museums),
działającą przy UNESCO.
Ideą tego święta jest podkreślenie roli muzeów w kształtowanie indywidualnej i zbiorowej
odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe oraz umożliwienie muzealnikom bliższego spotkania z
publicznością na innych zasadach niż zazwyczaj.
Od 1997 roku Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest pod hasłem „Noc Muzeów” (właściwie
„Europejska Noc Muzeów”). Po raz pierwszy odbyła się ona w Berlinie.
Największa i obecnie najlepiej rozpoznawalna impreza kulturalna w Polsce została zainicjowana w 2003
roku przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. W Krakowie i Warszawie „Noc Muzeów” organizowana jest od
2004 roku.
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów w 2009 roku,
prowadząc nieodpłatnie ocenę przedstawionych przez mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego zabytków –
oceny wartości historyczno-artystycznej dokonywali specjaliści ze wszystkich dziedzin muzealnych.
Również z tej okazji 18 maja 2009 roku zaprezentowane zostały prace Jana Korcza znajdujące się w
depozycie Muzeum Lubuskiego oraz nowy natenczas nabytek – unikalny „Widok Lwowa” z 1935 roku.

