Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

W wakacje zapraszamy do Muzeum
Wakacje już za pasem. Tradycyjnie zapraszamy dzieci na zajęcia organizowane w Muzeum
Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. W tym roku letnia akcja, w związku z pandemią COVID-19,
będzie wyglądała nieco inaczej niż w latach poprzednich.

W związku z epidemią głogowskie muzeum działa w oparciu o wytyczne obowiązujące w kraju i
instytucjach kultury. By zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, będzie mogło uczestniczyć w nich
nie więcej niż dziesięcioro dzieci.
Muzealne spotkania będą odbywać się w każdy czwartek przez całe wakacje. Pierwsze z nich odbędą się
już 9 lipca. Tegoroczna oferta jest niezwykle bogata. Młodzi uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać
tajemnice głogowskiego zamku, dowiedzieć się jak dawniej transportowano towary, zdobyć wiedzę na
temat danych map, poznać stare techniki fotograficzne i tradycyjne instrumenty muzyczne. Miłośnicy
sztuki przekonają się, że abstrakcja nie jest taka straszna, jak ją malują oraz poznają sztukę jaskiniową.
Do udziału w czwartkowych spotkaniach ze sztuką i historią zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 12.00 i potrwają do 13.30. Żeby móc w nich uczestniczyć,
niezbędne będzie wcześniejsze zgłoszenie w Pracowni Edukacyjnej. Należy uczynić to telefonicznie,
dzwoniąc pod numer 76 834 10 81 wewnętrzny 43. Koszt zajęć to koszt zniżkowego biletu do Muzeum
Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, czyli 2,50 zł. Szczegóły tegorocznego Lata w Muzeum już
wkrótce pojawią się na stronie MAH oraz na facebookowym profilu placówki.
LATO W MUZEUM - SPOTKANIA CZWARTKOWE
9.07.2020 (czwartek)
- „Transport na ziemi, wodzie i w powietrzu”
prowadząca: Agnieszka Filipczak
- „Wielka tajemnica w zamku. Zostań muzealnym detektywem”
prowadzące: Agnieszka Górska, Paulina Włodarczyk, Dorota Kuźniak-Machaj
16.07.2020 (czwartek)
- „Wielka tajemnica w zamku. Zostań muzealnym detektywem”
prowadzące: Agnieszka Górska, Paulina Włodarczyk, Dorota Kuźniak-Machaj
- „Tajemnice dawnych map”
prowadząca: Renata Matysiak
23.07.2020 (czwartek)
- „Wielka tajemnica w zamku. Zostań muzealnym detektywem”
prowadząca: Agnieszka Górska, Paulina Włodarczyk, Dorota Kuźniak-Machaj
- „Cyjanotypia – dawna technika fotograficzna”
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prowadzący: Maciej Iżycki
30.07.2020 (czwartek)
- „Tajemnice dawnych map”
prowadząca: Renata Matysiak
- „Dawno, dawno temu: sztuka jaskiniowa”
prowadząca: Magdalena Świderska
06.08.2020 (czwartek)
- „Dawno, dawno temu: sztuka jaskiniowa”
prowadząca: Magdalena Świderska
- „Transport na ziemi, wodzie i w powietrzu”
prowadząca: Agnieszka Filipczak
13.08.2020 (czwartek)
- „Abstrakcja – sztuka wyobraźni”
prowadząca: Ewelina Wyrwas
- „Tradycyjne instrumenty muzyczne”
prowadząca: Anna Wawryszewicz
20.08.2020 (czwartek)
- „Tradycyjne instrumenty muzyczne”
prowadząca: Anna Wawryszewicz
- „Wielka tajemnica w zamku. Zostań muzealnym detektywem”
prowadzące: Agnieszka Górska, Paulina Włodarczyk, Dorota Kuźniak-Machaj
27.08.2020 (czwartek)
- „Cyjanotypia – dawna technika fotograficzna”
prowadzący: Maciej Iżycki
- „Abstrakcja – sztuka wyobraźni”
prowadząca: Ewelina Wyrwas
Wystawy stałe i czasowe: lipiec - sierpień
1.
2.
3.
4.
5.

„Łódź dłubanka ze zbiorów MAH”
„Ziemia głogowska pełna archeologicznych tajemnic”
„Pamięć głogowskich kamieni”
„Obrona Głogowa w 1109”
„Głogowianie 1945”
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6.
7.
8.
9.

„Skarb z Głogowa”
„Święty Hieronim pokutujący ze św. Janem Ewangelistą i donatorem”
„Komiks w PRL, PRL w komiksie”
„Dziedzictwo dawnego Głogowa. Wyniki prac archeologicznych z lat 2015-20”

Ponadto informujemy, że:
- sale wystawowe czynne od środy do niedzieli od 10.00 do 17.00,
- wieża zamkowa jest nieczynna,
- biblioteka muzealna także pozostaje niedostępna dla interesantów,
- Muzeum nie można zwiedzać grupowo,
- prowadzimy sprzedaż wydawnictw i pamiątek.
Bilet wstępu: 6,00 zł normalny; 2,50 zł ulgowy; 14 zł rodzinny; w soboty wstęp bezpłatny.
UWAGA – ograniczenia, wytyczne i terminy zajęć mogą ulec zmianie.
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