Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, Mickiewicza 13, Tel.: 17-748 36 51
email: poczta@muzeumdobranocek.com.pl,
www.muzeumdobranocek.com.pl,
NIP: 813-35-71-183
Rzeszów 28.01.2013 rok

Sprawozdanie z działalności Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
za rok 2012

I

Opracowywanie zbiorów, dary, zakupy muzealiów, konserwacja zbiorów

1 Opracowanie zbiorów:
1) Opracowano zgodnie z planem pracy karty eksponatów muzealnych zakupionych
do zbiorów muzealnych (165 zdigitalizowanych pozycji)
2) Wykonano dokumentację fotograficzną katalogu bibliotecznego oraz nowo zakupionych
eksponatów artystyczno-historycznych zgodnie z numeracją programu Musnet
3) Dokonano wpisu nowych eksponatów multimedialnych do Katalogu Filmoteka
i Multimedia

2 Dary:
1) Pozyskano do zbiorów pamiątki z wizerunkami bohaterów dobranocek - dary od osób
prywatnych, w tym między innymi: stare modele projektorów, kolekcję znaczków i kart
pocztowych, płyty winylowe, przypinki, zabawki, numizmaty, przedmioty codziennego
użytku z wizerunkami bohaterów dobranocek
2) Pozyskano do zbiorów dary od twórców filmów animowanych: Tadeusza Wilkosza,
Wandy Chotomskiej, Krystyny Kulczyckiej, Marka Nejmana: oryginalne lalki filmowe,
oryginalny rękopis scenariusza pierwszej polskiej dobranocki, scenopisy obrazkowe
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i scenariusze, folie - kadry z filmów rysunkowych, plakaty, różnego rodzaju wydawnictwa
z wizerunkami bohaterów filmów animowanych, przedmioty codziennego użytku.
Łącznie pozyskano 267 darów.
3 Zakupy:
1) Na 96 aukcjach internetowych oraz od prywatnych kolekcjonerów zakupiono
243 eksponaty związane z dobranockami o wartości historycznej i artystycznej
2) Zlecono do wykonania pamiątkową tablicę upamiętniającą 50 urodziny „Jacka i Agatki”
– pierwszej polskiej dobranocki
3) Zlecono wykonanie 16 nowych lalek filmowych do zbiorów muzealnych (Z serii: Trzy
Misie, Mały Pingwin Pik-Pok, Miś Colargol, wraz z ich aranżacją przez reżysera,
scenarzystę, scenografa Tadeusza Wilkosza
4) Zakupiono w Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie unikatowy plakat zaprojektowany
przez Bohdana Butenkę z teatralnej realizacji dobranocki „Gucio i Cezar”
5) Zakupiono wydawnictwa do biblioteki muzealnej z opowiadaniami o literackich
pierwowzorach bohaterów dobranocek
6) Zakupiono urządzenie zoetrop oraz wydruki z kadrami do jego prezentacji na lekcjach
muzealnych, spotkaniach i imprezach poświęconych animacji
7) Zakupiono jako atrakcję III urodzin Muzeum Dobranocek kostium Misia Uszatka.
Kostium będzie także wykorzystywany na zajęciach edukacyjnych i imprezach
w Muzeum Dobranocek oraz poza jego siedzibą
8) Zaprojektowano i zlecono do wykonania pluszową maskotkę muzealną „Nocek”
w kształcie telewizora z wyjmowanym ekranem, prezentującym prace dzieci
przedstawiające bohaterów filmów animowanych
9) Wykonano kostium przedstawiający maskotkę muzealną, jako atrakcję muzealnych
Mikołajek; maskotka będzie wykorzystywana na imprezach i spotkaniach
organizowanych w muzeum i poza placówką.

4. Konserwacja zbiorów
Zlecono do konserwacji w pracowni konserwatorskiej Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie oryginalne folie-kadry filmowe z polskich animacji dla dzieci (21 folii)
Zlecono do renowacji oryginalne lalki filmowe z filmu „Trzy Misie” jego twórcy
– Tadeuszowi Wilkoszowi (18 sztuk).
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II Działalność edukacyjna i działalność w zakresie upowszechniania kultury.
1. Współpraca z instytucjami kultury z Rzeszowa i poza regionu:
Muzea: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczno – Historyczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,
Inne instytucje: Narodowe Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu, Galeria Fotografii Miasta
Rzeszowa, Estrada Rzeszowska, Kino Helios, Kino Zorza, Teatr Maska, Instytut Pamięci
Narodowej w Rzeszowie, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Podkarpacka
Regionalna Organizacja Turystyczna, Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie, Pałac
Młodzieży w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Sanoku i in.,
Współpraca z mediami: regionalnymi oraz ogólnopolskimi oraz wieloma portalami
internetowymi, kulturalnymi, turystycznymi, kolekcjonerskimi i dla dzieci.
Placówki oświatowe: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Placówek
Oświatowo – Wychowawczych, Domy Kultury, Wyższe Uczelnie.

2. Udział w akcjach ponadregionalnych:
1) Zjazd Krystyn – bezpłatny wstęp, zwiedzanie, projekcje filmów dla uczestniczek
XV zjazdu Krystyn w Rzeszowie (12 marzec – 56 os.)
2) Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich –„Kogo można spotkać w Baśni?”
– wizyta wróżki Muzealii w Oddziale dla dzieci w młodzieży WiMBP – spotkanie
literackie i turniej wiedzy o baśniach H.CH.Andersena (4 kwietnia – 23 os.)
3) Festiwal Przestrzeni Miejskiej – „Polskie kino młodego widza” (12-13 maja)
4) Europejska Noc Muzeów – motto PRL- wstęp bezpłatny dla zwiedzających
w godzinach 19.00 - 01.00, wystawa czasowa „Cała prawda o Uszatku” (19/20 maj
– 3 900 os.)
5) Światowy Dzień Dziecka – wstęp bezpłatny dla dzieci, muzeum czynne do godziny
17.00, spotkanie czytelnicze z okazji 79 urodzin Koziołka Matołka, warsztaty plastyczne:
malowanie wałkami, lepienie z gliny, gry, zabawy konkursy z nagrodami (1 czerwiec
– 30 os., warsztaty i spotkanie)
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6) 3 Interaktywny Piknik Wiedzy – Zrób to sam albo z Muzeum Dobranocek
-odkrywanie tajników świata animacji- ożywiania rysunków przy pomocy zoetropu,
prezentacja Klubu Animatora „Animart” oraz doświadczenia Pomysłowego Dobromira
(2 czerwiec)
7) Z książką na walizkach – udział w akcji VI Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi
Czytelnikami, promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży organizowane we
współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie – spotkanie pisarzy
z młodymi czytelnikami zakończone wizytą w Muzeum Dobranocek (16 czerwiec
5 pisarzy)
8) Europejski Stadion Kultury – warsztaty plastyczne, projekcje filmów, filmowa
niedziela dla dzieci, wernisaż wystawy „Kraina lalek Tadeusza Wilkosza”, spotkanie
z twórcą - scenarzystą, scenografem, animatorem i reżyserem Tadeuszem Wilkoszem (29.06
- 1.07 - 217 os.)
9) Carpathia Festiwal – bezpłatne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem dla uczestników
i jurorów festiwalu (8.07. – 148 os.)
10) Europejskie Dni Dziedzictwa (8-9.09. - 94 os.)
11) Kultura od Kuchni - (15.09.2012 r. – 16 os.)
12) Kultura 60+ - Weekend z dobranocką – (29-30.09. – 138 os.)
13) Światowy Dzień Życzliwości - Małe co nieco życzliwości - (21.11. - 56 os.)
14) Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11. - 95 os.)

3. Organizacja imprez i spotkań muzealnych
1) Trzecie Urodziny Muzeum Dobranocek - projekcje filmów dobranockowych,
spotkanie z Gościem Specjalnym – Krystyną Kulczycką, galeria portretu, warsztaty
artystyczne dla dzieci, gry, zabawy, wizyta Misia Uszatka, poczęstunek dla gości i inne
atrakcje (22 marca – 2 250 os.)
2) Dobranocka nocą – wieczorne spotkanie z polskimi animacjami - projekcje
popularnych polskich dobranocek, zwiedzanie ekspozycji stałej i wystawy czasowej –
spotkanie autorskie z Markiem Nejmanem – pisarzem i scenarzystą seriali, filmów
animowanych m.in. Bruk, Syzyf, Przygód kilka wróbla Ćwirka, Dziwny świat kota Filemona
(22 czerwca godz.19.00 - 24.00 – 50 os.).
3) Klub Młodego Animatora – spotkania dla młodzieży zainteresowanej animacją
– wykłady, projekcje, zajęcia warsztatowe – co drugi czwartek miesiąca 16.30-18.00
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4) Lekcje muzealne
1. Na dobranoc – dobry wieczór! Znamy dobre maniery jak Miś Uszatek! – (19.09.
– 26 os.)
2. W pogoni za Orderem Uśmiechu – (23.10 -27 os.)
3. Czeszcz Balbina! Czo robisz? – (4.10 -36 os.)
4. Zabawmy się z Bolkiem i Lolkiem w małych filmowców (25.10 -47 os.)
5. Na dobranoc-Dobry wieczór! – znamy dobre maniery jak Miś Uszatek (26.10
- 20 os.)
6. Na dobranoc-Dobry wieczór! – znamy dobre maniery jak Miś Uszatek (30.10
- 22 os.)
7. Miś Uszatek – (06.11.-42 os.)
8. Dzień Pluszowego Misia – (23.11.-18 os.)
5) Dzień Głośnego Czytania Poczytaj z wnukiem - jak nie masz swojego pożyczymy
Ci dobranockowego - seans głośnego czytania z atrakcjami, dobranockowe rebusy
i konkursy oraz projekcje filmowe (29. 09. – 45 os.)
6) Urodziny Jacka i Agatki (2.10. – 800 os.)
7) Urodziny Kubusia Puchatka – 2 spotkania - (14.10.,17.10.- 45 os.)
8) Urodziny Smerfów (23.10 – 49 os.)
9) Dobranocka dla dorosłych - Uważaj czego sobie życzysz? - filmy futurystyczne
(23.11.-25 os.)
10) Dobranockowe Mikołajki - wernisaż wystawy konkursu plastycznego,
„Dobranockowa olimpiada“, Warsztaty plastyczne – „Zimowe pejzaże”, „Bombowe
warsztaty”, projekcje filmowe (6.12.- 130 os.)
11) Cykl zajęć Od bajki do dobranocki - seanse głośnego czytania dla dzieci połączone
z projekcjami filmów na przezroczach, projekcjami odcinków kultowych dobranocek
organizowane we współpracy z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
1. Kilka historii z życia Troli – Muminki – (5.01.- 24 os.)
2. Jak Szczudlik i Bagietka budowali dom – Psi żywot – (19.01 -21 os.)
3. Colargol na biegunie północnym – Colargol (2.02. – 14 os.
4. O rozbójniku Rumcajsie i synku Cypisku – Rozbójnik Rumcajs - (16.02. – 45 os.)
5. Mały Majsterklepka – Pomysłowy Dobromir – (1.03. - 25 os.)
6. Szukaj wiatru w polu – kot Filemon (15.03. - 40 os.)
7. Gdzie jest Profersor Gąbka?- Smok, Don Pedro, kucharz Bartolini - (29.03. – 50 os.)
8. Gdzie zginęły szprotki – Pik Pok - (12.04. - 25 os.)
9. Znam się z dziećmi nie od dziś...- Przygody Misia Uszatka - (26.04. – 50 os.)
10. Sto lat Maju – Pszczólka Maja (10.05. - 47 os.)
11. I wędruje na kraj świata- Koziołek Matołek- (24.05. – 24 os.)
12. Pierwsze loty za płoty - Wróbel Ćwirek - (21.06. – 20os.)
13. Bolek i Lolek na wakacjach – Bolek i Lolek - (5.07.- 4 os.)
14. Tajemnicze prezenty - Zaczarowany ołówek – (19.07. -15 os.)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ahoj Kapitanie – Kapitan Klipper – (2.08.-38 os.)
Zobacz sam jak Gumisie skaczą tam i siam…- Gumisie (16.08.-25 os.)
Franklin rządzi – Franklin (30.08.-28 os.)
Jak wróbelek Elemelek chciał nauczyć się literek - Wróbelek Elemelek (13.09.
– 28 os.)
Kajetan Chrumps, Bromba i inni na tropach wielkiej tajemnicy – Tajemnica szyfru
Marabuta (27.09. – 50 os.)
50 lat minęło – Jacek i Agatka (11.10.– 26 os.)
Wesoły Listonosz - Listonosz Pat (25.10.– 50 os.)
Dziwny jest niedźwiedzi ród że tak bardzo lubi miód – Kubuś Puchatek - (8.11.
– 27 os.)
Kto dogoni psa? – Pankracy z panem – (22.11.- 42 os.)
Wigilia Krecika - (13.12. – 45 os.)

12) Koncert
Muzyczne
przygody
z
dobranockami
poświęcony
melodiom
z radzieckich animacji. Gościem specjalnym koncertu był zespół instrumentalny
pod kierunkiem Pani Liliany Cełujko – Gałakan - (28.02. - 70 os.)
13) Ferie z Muzeum Dobranocek – zajęcia edukacyjne, projekcje przezroczy, zabawy
i konkursy z nagrodami od sponsorów, warsztaty artystyczne.
1. Zima biała chustą się odziała – zajęcia edukacyjne organizowane w Oddziale
dla Dzieci i Młodzieży WIMBP w ramach ferii zimowych (31.01.- 7os.)
2. O literki raban wielki – zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WIMBP w ramach
ferii zimowych (1.02. - 8os.)
3. Przegląd superbohaterów – lepienie ulubionych bajkowych postaci za śniegu zajęcia
organizowane z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży WIMBP w ramach ferii zimowych
(03.02. -14os.)
4. Co dwie głowy to nie jedna – spotkanie w WiMBP - zajęcia w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży WIMBP (08.02. -20os.)
5. Bohaterowie z naszych ulubionych bajek - zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
WIMBP w ramach ferii zimowych (23.02 – 43 os.)
6. Ferie czyli Fundusze Europejskie na wesoło – zajęcia dla dzieci organizowane
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa podkarpackiego (2, 7, 9.02
– 120 os.)
7. Zajęcia muzealne dla wioski dziecięcej z Biłgoraja (7.02. – 35 os.)
14) Inne:
- Spotkanie z kulturą ukraińską - Polska i Ukraina we wspólnej Europie- prezentacja
członków Koła Naukowego Forum Inicjatyw Europejskich (FIE), działającego przy
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 2 spotkania (25.04.
- 70 os.; 27.11.-30 os.)
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- V rzeszowski Półmaraton Festiwal biegów (7.10.- 85 os.)



Wakacje z Muzeum Dobranocek

1. Warsztaty plastyczne – „Zabawy z wyobraźnią” (6.07. – 20 os.)
2. Zajęcia współorganizowane przeprowadzone w Oddziale dla dzieci WiMBP - Pejzaże
malowane przez dzieci – konkurs plastyczny w dowolnej technice oraz zabawa
integracyjna Taniec na dzień dobry (17.07. – 8 os.)
3. Zajęcia współorganizowane, przeprowadzone w Oddziale dla dzieci WiMBP - Zgaduj,
zgadula? – zagadki i kalambury ze świata bajki (20.07. – 17 os.)
4. Zajęcia współorganizowane, przeprowadzone w Oddziale dla dzieci
WiMBP
- Zwierzaki dziwaki – lepienie z plasteliny (25.07. - 7 os.)
5. Wakacyjne malowanie - warsztaty plastyczne (26.07. - 20 os.)
6. W baśniowej krainie - próby samodzielnego tworzenia bajek inspirowanych literaturą
i filmami animowanymi– (1.08.- 10 os.)
7. Krzyżówki, łamigłówki - rozwiązywanie bajkowych rebusów, krzyżówek, konkurs
na krzyżówkowego mistrza - (7.08. -15 os.)
8. Warsztaty plastyczne Zabawy z wyobraźnią – (8.08.-20 os.)
9. Niezwykłe podróże Tygryska i Puchatka – seans czytania dla najmłodszych
- (9.08.-15 os.)
10. Bajkowe Biuro Podróży – tworzenie opowieści zainspirowane podróżami bajkowych
bohaterów - (10.08.-12 os.)
11. Warsztaty plastyczne Wakacyjne malowanie – (22.08.-15 os.)



Zajęcia organizowane poza muzeum:

1) Spotkania z dobranocką – wizyty w Oddziale dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
w Rzeszowie (23 luty – 50 os., 27 marzec – 27 os. 8 maj – 80 os.; Teatralne spotkanie
z dobranockami i Przedszkolem Mali Odkrywcy, (11.10. – 45 os.)
2) Wędrujące dobranocki – prezentacja multimedialna o Muzeum Dobranocek, jego
kolekcji oraz sposobach animacji – zajęcia edukacyjne dla dzieci upowszechniające sztukę
animacji i dobranocki prowadzone poza siedzibą muzeum – w filiach i oddziałach WiMBP
w Rzeszowie oraz innych ośrodkach kultury.
1.

Psoty i zagadki Jacka i Agatki - zajęcia muzealne w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
WiMBP w Rzeszowie - (24.01 - 22 os.)

2.

Spotkanie z Bajką – zajęcia muzealne w Filii nr 7 WiMBP- (31.01. - 4 os.)

3.

Pszczółka Maja. Laurka dla jubilatki zajęcia muzealne w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie - (9.03.- 42 os.)
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4.

Miś z okienka. Spotkanie z oklapniętym uszkiem - zajęcia muzealne w Filii nr 6
WiMBP -(28.03. -38 os.)

5.

Właśnie nową zaczął podróż... - zajęcia muzealne w Filii nr 4 (30. 03 - 36os.)

6.

Wiwat Euro – sportowe emocje w dobranockach sprzed lat - (8.05. -25 os.)

7.

Nasi przyjaciele z dobranocek –zajęcia muzealne w Filii nr 7- (9.05. -25os.)

8.

Bajki z okienka - zajęcia muzealne w Filia nr 3- (10.05. – 19 os.)

9.

Zagadkowe spotkanie z dobranockami- zajęcia muzealne w Filii nr 3 - (21.05. - 53 os.)

10. Pyza stać nie mogę, ruszam w drogę –-zajęcia muzealne w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży WiMBP i innych filiach (23.05. - 50 os.)
11. Właśnie nową zaczął podróż ...- zajęcia muzealne w Filii nr 4 - (12. 06. – 12 os.)
12. Przesyłki specjalne Listonosz Pata (18.07. - 24 os.)
13. Plastuś i jego wesoła klasa – (26.09. - 28 os.)
14. Bajkowe królestwo – spotkanie z bajkowymi postaciami z
z okazji Dnia Postaci z Bajek (5.09. – 30 os.)

Muzeum Dobranocek

15. Damy radę! – Bob Budowniczy - spotkanie z ulubionym bohaterem małych
majsterkowiczów i jego bajkowymi pomocnikami (15.11. -32 os.)
16. Mikołajki –spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami oraz Agnieszką Przywarą
- autorką książeczki dla dzieci „Pod skrzydłami Aniołów” - wizyta z seansem głośnego
czytania w Filii nr 10 (6.12. - 24 os.)
17. Bajki pod choinkę – spotkanie przedszkole nr 12 (11.12.- 62 os.)


1.
2.
3.
4.

Konkursy
Konkurs filmowy Życie to bajka… albo nie
Konkurs plastyczny 50 Urodziny Jacka i Agatki
Konkurs plastyczny Dobranocki z dawnych lat
Konkurs wspomnieniowy Mój pluszowy przyjaciel

7. Wystawa stała – w związku z III urodzinami Muzeum Dobranocek dokonano zmian
w aranżacji wystawy stałej oraz włączono do ekspozycji rzadko spotykane muzealia
pozyskane do zbiorów w roku 2011.
W salach wystawienniczych umieszczono naklejki informacyjne: na gablotach w formie
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opowieści bohaterów dobranocek o sobie samych; podpisy pod kliszami – eksponatami;
krótkie opisy tworzenia animacji rysunkowej i lalkowej oraz wydruk umieszczony przy
zejściu do muzeum przedstawiający taśmy filmowe z wieloma animacjami oraz projektor
Bajka.
W głównej sali ekspozycyjnej zainstalowano telewizor do wyświetlania prezentacji
o historii muzeum oraz jego działalności. Dodatkowo w ramkach cyfrowych prezentowane
są zdjęcia, zeskanowane przezrocza i inne materiały związane z tematyką sal
ekspozycyjnych.
Muzeum zawarło umowę licencyjną na projekcje filmowe animacji rysunkowych
ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, dzięki czemu po zwiedzaniu ekspozycji
goście muzeum mogą obejrzeć wiele filmów animowanych. Dodatkowo zakupiono licencję
do filmów: m.in. Miś Kudłatek, Reksio, Podróże Kapitana Klippera, Przygody Błękitnego
Rycerzyka, Porwanie Baltazara Gąbki, Pampalini - Łowca zwierząt.
8. Wystawy czasowe:
1) Wystawa pokonkursowa prac plastycznych Dobranocki z dawnych lat prezentująca
dzieła młodych artystów – wielbicieli bohaterów popularnych dobranocek (do 29
lutego)
2)

Wystawa Zimowe nastroje prezentująca
oraz świątecznej scenerii (1 marca)

bohaterów

dobranocek

w zimowej

3) Wystawa Ilustracji Surena Vardaniana (29 luty – 15 maj)
4)

Wystawa Pocztowe fascynacje - ekspozycja zbiorów filatelistycznych
i numizmatycznych Muzeum Dobranocek, Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu oraz prywatnych kolekcjonerów (1marzec – 29 maj).

5)

Okolicznościowa wystawa czasowa z okazji Europejskiej Nocy Muzeów – Cała
prawda o Uszatku (19 -29 maj).

6)

Wystawa czasowa Bajkowy Świat Walta Disneya (1– 29 czerwiec).

7) Wystawa czasowa Kraina Lalek Tadeusza Wilkosza (od 1.07)
8) 50 urodziny Jacka i Agatki - wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs –
(1.10.-30.11)
9) Wystawa Dobranocki z dawnych lat (od 06.12.)

9. Wystawy zewnętrzne:
1) Wystawa Moje ulubione kreskówki- wspomnienia nie tylko dla dzieci w Pałacu
Młodzieży w Katowicach (17 styczeń – 22 luty 2012 r.)
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2) Wystawa w Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże z okazji Jubileuszu 100 - lecia
Budynku Domu Kultury Załęże – prezentacja eksponatów związanych z życiem
szkolnym (23.09.)
3) Wystawa Muzealne widziMisie w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
(od 23.11.2012)

10. Wystawy plenerowe
1. Wystawa Dobranocka w Podróży – prezentująca bohaterów popularnych dobranocek
w niezwykłych okolicznościach związanych z wędrówkami po świecie. Wystawa
w Porcie Lotniczym w Jasionce (od 1.08.)
2. Wystawa plenerowa Zima w Dobranockach prezentowana w Galerii pod Arkadami
Ratusza (od 05.12)

10. Warsztaty artystyczne:
1. Plastelinki – wykonywanie dobranockowych postaci z ulubionych dobranocek
w technice plastelinowej (9.01. - 30 os.)
2. Warsztaty plastyczne Śniegowe rzeźby - tworzenie ze śniegu przestrzennych form
przedstawiających bohaterów z popularnych dobranocek (24.01.- 23 os.)
3. Warsztaty plastyczne
Dobranockowe klimaty - przedstawianie bohaterów
dobranocek za pomocą różnych technik plastycznych (14.02. – 25 os.)
4. Warsztaty artystyczne Dobranockowo - filmowe zajęcia z gościem specjalnym
– ilustratorem książeczek dla dzieci Surenem Vardanianem projektowanie okładek
książek (6.03 – 24 os).
5. Warsztaty artystyczne - lepienie z gliny i malowania wałkami (z okazji Dnia Dziecka
1. 06 – 30 os.) oraz z okazji Europejskiego Stadiony Kultury 29 i 30. 06 – 217 os.)
6. Dobranocka na wesoło - 4-dniowe warsztaty animacji prowadzone przez autorkę
filmów animowanych Joannę Jasińską-Koronkiewicz – adiunkta w PWSFTViT im.
L.Schillera w Łodzi. (17-20.09. – 13 os.)
7. Bombowe warsztaty plastyczne – warsztaty tworzenia ozdób choinkowych (6.12.
– 43 os.)

11. Spotkania autorskie:
1) Spotkanie z Krystyną Kulczycką- animatorką i reżyserką - gość Specjalny III Urodzin
Muzeum Dobranocek – (22.03.- 87 os.)
10

2) Spotkanie z ilustratorem Surenem Vardanianem – (6.03.- 62 os.)
3)

Spotkanie z Markiem Nejmanem – scenarzystą, pisarzem – (22.06.- 54 os.)

4) Spotkanie z Tadeuszem Wilkoszem – reżyserem, scenarzysta, scenografem, twórcą lalek
filmowych - (01.07 – 59 os.)

III. Frekwencja zwiedzających muzeum w 2012 roku
Ogółem zwiedzających: 24 841
Bilety normalne: 2182
Bilety ulgowe: 8765
Wejścia bezpłatne: 13894
Liczba grup: 288

IV. Dokształcanie pracowników:
1) Szkolenie „Kadry w instytucjach kultury” - (12.01)
2) „Aktualne i praktyczne aspekty prawa autorskiego. Wydawnictwa promocyjne
w marketingu” - (21, 22. 02)
3) „Nowe zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników kultury od 1 lipca 2012”
- (21.06)
4) „Poznaj swoje prawa w pracy” – (26.06)
5) Seminarium „Nowoczesne Muzea i Galerie, interaktywna edukacja w muzeum
(9-10.07)
6) Kontrola zarządcza w instytucjach kultury – (14-16.11)
7) I Ogólnopolski Kongres Kultury – „Quo vadis kulturo” (14.12)

V Działalność naukowa i informacyjna:
1) Zbieranie i opracowywanie materiałów do bazy informacji dobranockowej, która będzie
w przyszłości udostępniana dla zwiedzających w panelu multimedialnym.
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2) Prace nad wirtualnym spacerem po Muzeum Dobranocek
3) Opracowanie i deklaracja przystąpienia do projektu finansowanego ze środków UE
na konserwację i renowację dóbr kultury – „Pora na renowację – ocalmy europejskie
dobranocki”.
4) Opracowanie filmu promocyjnego z materiałów Telewizji Polskiej aktualnie
prezentowanego w sali głównej Muzeum Dobranocek
5) Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Rzeszowski, WSIZ.
6)

Udzielanie pomocy w pracy naukowej dla studentów opracowujących prace
dyplomowe w postaci materiałów źródłowych oraz różnorodnych informacji na temat
pracy muzeum, jego zbiorów i organizacji.

7) Organizacja praktyk studenckich dla 13 osób oraz, stażu dla 3 osób, wolontariatu dla 3
chętnych.
8) Udzielanie informacji o zbiorach pracownikom innych muzeów i placówek kulturalno –
oświatowych.
9)

Udzielanie informacji o muzeum i jego działalności oraz wywiadów dla prasy lokalnej,
ogólnokrajowej, stacji radiowych i telewizyjnych.

10) Przeprowadzenie kwerendy muzealnej oraz wybór i przygotowanie eksponatów
do wystawy czasowej dla Pałacu Młodzieży w Katowicach (styczeń/luty)
11) Przeprowadzenie kwerendy muzealnej, wybór i przygotowanie eksponatów
do planowanej wystawy czasowej dla Muzeum Historycznego w Sanoku organizowanej
przez Starostwo Powiatowe Sanok (czerwiec)
12) Przeprowadzenie kwerendy muzealnej, wybór i przygotowanie eksponatów
do planowanej wystawy czasowej dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
(wrzesień)

VI Promocja Muzeum, działalność wydawnicza:
1) Wydanie nakładem własnym karty okolicznościowej beznominałowej z okazji otwarcia
wystawy „Pocztowe Fascynacje”,
2) Wydanie we współpracy z Pocztą Polską personalizowanych arkuszy znaczków
własnego projektu o nominale A do celów wystawienniczych, ekspozycyjnych
oraz znaczków o nominale 1.35zł do sklepiku muzealnego
3)

Zaprojektowanie i wydanie ulotki informacyjnej o Muzeum Dobranocek
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4) Folder informacyjny o wystawie „W krainie lalek Tadeusza Wilkosza”
5) Folder „Muzeum Dobranocek w Rzeszowie”
6) Zakupienie wydruków promocyjno-informacyjnych na sklepik muzealny, wzbogacenie
oferty pamiątek
7) Pozyskanie banneru reklamowego Muzeum Dobranocek z Pomysłowym Dobromirem
od sponsora - Studia Reklamowego Frog, prezentacja banneru na Interaktywnym
Pikniku Wiedzy 2 czerwca
8) Prezentacja Muzeum Dobranocek, jego działalności i zbiorów na wernisażu wystawy
w Pałacu Młodzieży w Katowicach
9) Akcja MiniBoard Media – ulotki promocyjne w punktach informacyjno-turystycznych
w różnych regionach Polski
10) Promocja muzeum poprzez ogólnopolski serwis informacyjny Panorama Film
– wydanie książkowe oraz aplikację multimedialną na telefony komórkowe
11) Promocja Muzeum Dobranocek na konferencjach XV Zjazdu Krystyn w Rzeszowie
12) Działania promujące muzeum poprzez zamieszczanie informacji na temat muzeum
i jego działalności na stronie internetowej muzeum, profilu na facebooku oraz stronach
prezentujących atrakcje turystyczne
13) Nominacja w plebiscycie 7 Nowych Cudów Polski National Geographic Traveler jako
jedna z dwóch instytucji z województwa podkarpackiego
14) Udział w programie Rzeszów Airport Bliżej Ciebie
15) Udział w akcji „Zamień odpady na kulturalne wypady” (21.04)
16) Dni Głogowa Małopolskiego – promocja muzeum
17) Wstąpienie do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – udział
w konferencjach (27.03. 13.12.)
18) Promocja Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie na walnym
zgromadzeniu PROT-u (27.06,)
19) Promocja muzeum w telewizji TVN w programie Fakty (30.08)
20) Udział Muzeum Dobranocek w Międzynarodowych Targach Turystyki w Rzeszowie
w Hali Podpromie (15-16.09.)
21) Promocja Muzeum w Programie 1 TVP – w programie Teleexpres (2.10)
22) Promocja w Programie TVP Rzeszów (2.10)
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23) Promocja w audycjach radiowych – Polskie Radio Rzeszów, Radio Eska, Radio Via
24) Promocja w wydaniach prasy: Nowiny, Gazeta Wyborcza, Day &Night, i in.(2.-10.10)
25) Promocja Muzeum na Targach Książki w Krakowie (26.10)
26) Promocja w programie na żywo w Polskim Radiu Rzeszów z okazji Dnia postaci
z bajek ( 05.11.)
27) Promocja Muzeum Dobranocek na Pierwszym Kongresie Instytucji Kultury w Krakowie
(14.12)
Promocja Muzeum Dobranocek w licznych relacjach medialnych: w prasie, radiu telewizji
i portalach internetowych. Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, w tym
m.in: redakcjami: Nowiny, Gazeta Wyborcza, Day&Night, Nasz Dom Rzeszów, Pluszak,
Nauczyciel i Szkoła, Super Nowości, Polskie Radio PR1, Polskie Radio Rzeszów, Radio
Via, Radio ESKA, Radio Wawa, TVP1, TVP2, TVP INFO, TVN, TV Benefit i in.
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