Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. (017) 748 36 51, (017) 852 57 15
www.muzeumdobranocek.com.pl, e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
NIP: 813 35 71 183

Sprawozdanie z działalności Muzeum Dobranocek
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
za 2016 rok

I Opracowanie zbiorów, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów:
1. Opracowanie zbiorów:

Opracowano zgodnie z planem pracy karty eksponatów muzealnych zakupionych do zbiorów muzealnych
w programie Musnet Niebieski. – 165 kart
Wykonano dokumentację fotograficzną zakupionych eksponatów artystyczno-historycznych zgodnie
z numeracją programu Musnet.
Dokonano wpisu nowych eksponatów do Katalogów Pomocniczych – 116 obiektów
2. Dary (278 szt.)
3. Zakupy muzealiów (230 szt.)
między innymi:
- Zespół trzech celuloidów i szkic z animacji „Smerfy”
- Oryginalne grafiki Bohdana Butenko „Gucio i Cezar”
- Kołyska „Bolek i Lolek
- Zespół pięciu plakatów filmowych „Bolek i Lolek” oraz „Reksio”
- Zespół 23 celuloidów z animacji Miś Kudłatek oraz Reksio
- Zespół lalek filmowych Adama Kiliana oraz werkfotosów z filmów Edwarda Sturlisa
- Emisyjna lalka filmowa Miś Uszatek
- Zespół 2 scenopisów obrazowych Miś Colargol
- 4 oryginalne grafiki Bohdana Butenko „Gucio i Cezar” oraz Gapiszon
- Zespół 3 scenopisów obrazowych Miś Uszatek oraz Maurycy i Hawranek
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4. Konserwacja (24 szt.)
- Scenopis obrazowy „Cudowne źródło”
- Scenopis obrazowy „Przysługa- Miś Uszatek”
- Scenopis obrazowy Miś Colargol odc. XIII
- Maszynopis francuskiego tekstu piosenki Miś Colargol
- Lalki filmowe Adama Kiliana z filmów Edwarda Sturlisa

II Działalność edukacyjna i w zakresie upowszechniania kultury:
1. Współpraca z instytucjami kultury z Rzeszowa i spoza regionu:

Muzea:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie,
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Bajki Semafor w Łodzi, Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów
Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Piosenki Polskiej w
Opolu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Animacji Semafor w Łodzi, Muzeum Częstochowskie,
Muzeum Regionalne w Mielcu, Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej, Muzeum Misiów w Zakopanem,
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z Oddziałem Muzeum dla Dzieci.
Inne instytucje:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Galeria Miejska ZSP w Rzeszowie,
Centrum Zamenhofa w Białymstoku, Legnickie Centrum Kultury, Kino Helios, Kino Zorza, Teatr Maska,
Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, Studio Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie,
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu, Animation Across Borders (Polska
Animacja), Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Teatr im. Hansa Andersena w Lublinie, Teatr Narodowy
Edukacji we Wrocławiu, Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Kamienica w Warszawie, Teatr Banialuka w Szczecinie,
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Teatr Lalek „Pleciuga”, Teatr „Groteska” w Krakowie, Fundacja Reksio
im. Haliny i Lechosława Marszałków, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Izba Pamięci Marii Kownackiej,
Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne w Jasionce, Fundacja Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

Placówki oświatowe:
Przedszkola,
Szkoły Podstawowe,
Gimnazja,
Zespoły Placówek Oświatowo-Wychowawczych,
Domy Kultury,
Uczelnie Wyższe
2. Udział w akcjach ponadregionalnych:
„Dzień Babci i Dziadka” (24.01.2016 - 1200 os.)
Obchody Dnia Babci i Dziadka w Centrum Handlowym Plaza – dobranockowy quiz, teatrzyk „Jacek i Agatka”,
prezentacja bajkowych postaci.
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„Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA” (22.03-27.04.2016 - 307 os.)
Bezpłatne projekcje filmów zgłoszonych do Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA.

„Europejska Noc Muzeów” (14.05.2016 - 3600 os.)
Nocne zwiedzanie muzeum w ramach Europejskiej Nocy Muzeów w godzinach 19.00-01.00.
„Międzynarodowy Dzień Dziecka” (01.06.2016 - 222 os.)
Spotkanie edukacyjne z grami i zabawami dla dzieci, którego głównym bohaterem był Reksio.
„7 Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy” (12.06.2016 - 10 000 os.)
Stoisko muzeum z różnymi aktywnościami: działania animacyjne na zoetropie, prezentacja rzutników i
projektorów.
„Europejski Stadion Kultury” (23-26.06.2016 - 208 os.)
Wystawa twórczości Surena Vardaniana, warsztaty ilustratorskie „Namaluj mi bajkę”, wystawa planszowa
„Znajomi z telewizorka”, spotkanie z Kołem Naukowym Inicjatyw Europejskich organizowane wspólnie z
Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej opowiadające o kulturze, tradycji i dobranockach
ukraińskich.
„Kultura od kuchni” (10.09.2016 – 34 os.)
Dobranockowe projekcje na kultowym rzutniku „Ania”.
Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11.2016 - 21 os.)
Prezentacja najbardziej znanych bajkowych misiów połączona z zajęciami edukacyjnymi, warsztatami
plastycznymi oraz spotkaniem z Dariuszem Kędziorą założycielem Muzeum Misiów w Zakopanem.
3. Cykl zajęć „Od bajki do dobranocki” (535 os.):
Seanse głośnego czytania, połączone z projekcjami dobranocek, zabawami i konkursami dla dzieci,
realizowane wspólnie z Oddziałem dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
14.01.
21.01.
11.02.
03.03.
17.03.
07.04.
21.04.
02.06.
18.08.
08.09.
22.09.
06.10.
20.10.
17.10
08.12

„W Gumisiowej Dolinie” 41 os.
„Podróże po wszystkich morzach – Wyspa Niedźwiedzi” 15 os.
„Jak na to wpadłeś Kajetanie? Tajemnice Szyfru Marabuta” 40 os.
„Wczesna wiosna...czyli powrót do Wiklinowej Zatoki” 46 os.
„Suchy prowiant – wycieczka z Misiem Uszatkiem” 55 os.
„Bajki z kangurkiem Hip-Hopem” 57 os.
„Ach...te myszy, w świecie kota Filemona” 44 os.
„Włóczykiju wracaj do domu!” 45 os.
„Piaskowy Dziadek wkracza do akcji” 15 os.
„Smocze przygody w Rajskiej Dolinie” 17 os.
„Na tropie skarbów, podróże z Kapitanem Kliperem” 47 os.
„Jesień z Reksiem” 34 os.
„Awantura w wiosce Smerfów” 32 os.
„Przez Kraj Deszczowców” 26 os.
„Zimowe ognisko. Muminki przygotowują się do zimy” 21 os.

4. Ferie i wakacje w Muzeum Dobranocek
W ramach ferii zimowych w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie przygotowano atrakcyjną ofertę
wystawienniczo-edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Muzeum Dobranocek
zorganizowało warsztaty filmowe oraz plastyczne. (od 15 do 26 lutego, w godzinach 11.00-13.00.)
I i II tydzień ferii zimowych / 15-26 lutego 2016 / poniedziałek-piątek / 68 os.
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Poniedziałek 15.02. (2 os.) i 22.02 (7 os.) / Zimowa animacja - warsztaty filmowe /
Poniedziałki w Muzeum Dobranocek upłynęły pod znakiem warsztatów filmowych w zimowej scenerii. Na
zajęciach można było dowiedzieć się jak powstaje film animowany, zgłębić przykłady animacji lalkowych oraz
rysunkowych, zaprojektować postaci, stworzyć scenografię, zmontować film i pooglądać go na dużym
ekranie.

Wtorek 16.02. (23 os.) i 23.02. (5 os.) / Lekcja muzealna - Z Bolkiem i Lolkiem /
We wtorki organizowaliśmy lekcje muzealne, których głównymi bohaterami byli Bolek i Lolek.
W pierwszym tygodniu ferii opowiedzieliśmy jak bajkowi bohaterowie dbali o zdrowy tryb życia oraz jakie
uprawiali sporty. Natomiast na drugiej lekcji wspólnie z dobranockowymi podróżnikami zwiedziliśmy
najzimniejsze państwa Europy. W czasie trwania zajęć uczestnicy brali udział w grach i zabawach
dotyczących dobranocek, oglądali wybrane odcinki animacji oraz zwiedzali muzealną ekspozycję.
Środa 17.02. (7 os.) / Dzień dobranockowych gier planszowych /
Środy to spotkania, na których uczestnicy mogli zagrać w dobranockowe gry planszowe, bingo
z Misiem Uszatkiem, Rumcajsowe memory, Smerfowe szachy, stworzyć własną grę, wymyślić jej zasady oraz
rozegrać między sobą pojedynek.
Czwartek 18.02 (6 os.) i 25.02 (5 os.) / Warsztaty plastyczne w zimowej scenerii /
Podczas czwartkowych warsztatów plastycznych uczestnicy własnoręcznie stworzyli rysunkowe,
wycinankowe i malarskie prace, których głównym tematem byli dobranockowi bohaterowie.
Piątek 19.02. (7 os.) i 26.02. (3 os.) / Sporty w zimowej animacji – warsztaty filmowe /
W czasie trwania piątkowych warsztatów filmowych powstały animacje, których głównym tematem były
sporty zimowe. Mali filmowcy tworzyli od podstaw scenografię, postaci i efekty specjalne.
Wędrujące dobranocki – Podróże w dobranockach / 16.02. (51 os.) /
Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie /
W ramach ferii zimowych we współpracy z Filią nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Rzeszowie zorganizowano spotkanie filmowo-edukacyjne z cyklu „Wędrujące dobranocki”, pt. „Podróże w
dobranockach”. Zajęciom towarzyszyło otwarcie wystawy planszowej, pt. „Podróże w dobranockach”.
2. W ramach wakacji letnich w ofercie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
przygotowano różnorodną ofertę edukacyjno-wystawienniczą dla dzieci w wieku przedszkolnym,
szkolnym oraz dla rodzin.
W ramach wakacji w Muzeum Dobranocek zorganizowano również warsztaty artystyczne oraz cykl lekcji
muzealnych dla dzieci prowadzonych w terminie od 29 czerwca do 26 sierpnia 2016, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 10.00-12.00. Tegoroczne wakacje w Muzeum Dobranocek odbywały się pod hasłem:
„Dobranocki na wakacjach”. Na warsztatach uczestnicy mogli stworzyć krótkie filmy animowane,
skonstruować ekologiczne zabawki oraz wybrać się w podróż dookoła Świata z bajkowymi bohaterami.
Podczas zajęć uczestnicy poznali dobranockowe historie, nauczyli się dbałości o środowisko. Wykorzystano
różnorodne materiały plastyczne: papiery kolorowe, kartony, tkaniny, plastikowe butelki, makulaturę.
Prace małych i dużych artystów wykonane na warsztatach można oglądać w Internetowej Galerii Muzeum
Dobranocek na Facebooku.
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W czasie wakacji w Muzeum Dobranocek zorganizowano także weekendowe „Kino letnie Oferta
została przygotowana w formie ulotki przekazanej do przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczowychowawczych, biur podróży oraz instytucji kultury organizujących półkolonie. Została przedstawiona w
następujących mediach: Radio Rzeszów, Radio VIA, Radio Złote Przeboje, Radio Centrum, Radio Eska,
Nowiny, Gazeta Wyborcza, Podkarpacki Informator Kulturalny, portale informacyjne, społecznościowe i
turystyczne.
Uczestnicy oferty mogli oglądać wystawę: „EDIK” (14.05-08.09.2016) - przedstawiającą oryginalne lalki
filmowe, projekty postaci, scenariusze, scenopisy obrazowe, fotosy z planów filmowych oraz autoportrety
Edwarda Sturlisa.
W Muzeum Zagłębia w Będzinie, w Pałacu Mieroszewskich w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia
prezentowana była wystawa „Dobranocki mojej babci i mamy", na której można było oglądać eksponaty z
Muzeum Dobranocek.
Od 4 lipca do 31 sierpnia wystawa planszowa, pt. „Dobranocka na wesoło” zaprezentowana została w Kinie
„Zorza” w Rzeszowie.
W miesiącach od 27 czerwca do 31 sierpnia, w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka pokazano wystawę
planszową ze zbiorów Muzeum Muzeum Dobranocek”. Projekcje filmowe z przygodami bajkowych
bohaterów towarzyszyły także wszystkim zajęciom edukacyjnym prowadzonym w placówce.
Program kreatywnych zajęć edukacyjnych „Dobranocki na wakacjach”
(29.06- 26.08.2016 563 os.)
29.06-08.07 / Tydzień z Misiem Uszatkiem / 10.00-12.00
Tegoroczne wakacje w Muzeum Dobranocek otworzył Miś Uszatek i jego przyjaciele. Przenieśliśmy się na
polanę, gdzie wraz z misiem o klapniętym uszku poznawaliśmy świat. Poniedziałek spędziliśmy na
łamigłówkach i misiowym bingo. We wtorek i czwartek – w dniach warsztatów twórczych w ruch poszły
nożyczki, papier kolorowy i klej. Środa była dniem plastelinowych warsztatów animacji, poznaliśmy
podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o filmie, a także dowiedzieliśmy się jak wygląda lalka filmowa. Ostatni
dzień tygodnia był poświęcony dobranockowej podróży do Maluszyna. Codziennie na dużym ekranie
oglądaliśmy przygody Misia, a także zwiedzaliśmy ekspozycję naszego muzeum.
11-15.07 / Tydzień z Muminkami / 10.00-12.00
Od 11 lipca zagościliśmy w Dolinie Muminków, wspólnie poznaliśmy świat skandynawskich trolli.
Poniedziałek wspólnie z Muminkiem i Migotką przeszliśmy przez tajemniczy labirynt i zagraliśmy z Małą Mi
w grę, w której niezbędna była wiedza dotycząca dobranocki. Wtorek był dniem warsztatów twórczych, mali
artyści tym razem użyli pędzli i farb. W środę stworzyliśmy krótki film animowany, w którym główną rolę
zagrała Mama Muminka. W czwartek wcieliliśmy się w małych architektów i z pudełek zrobiliśmy domek
Muminków. W piątek wybraliśmy się w podróż po ojczyźnie Muminków – Finlandii. Nie zabrakło także
zwiedzania muzeum i oglądania dobranocek.
18-22.07 / Tydzień Walta Disney'a / 10.00-12.00
Trzeci tydzień wakacyjnych przygód poświęcony był twórczości W. Disneya. Na muzealnym ekranie zagościli
bohaterowie zza oceanu. W poniedziałek oscarowa Myszka Miki przeprowadził nas przez dzień łamigłówek,
we wykonaliśmy maski Myszki Miki, Pluta i Donalda. W środę stworzyliśmy rysunkowy film animowany, w
czwartek użyliśmy farby by stworzyć disneyowski świat, natomiast w piątek z wszystkimi bohaterami
wyruszyliśmy w niezapomnianą podróż.
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25-29.07 / Tydzień Gumisiów / 10.00-12.00
W czwartym tygodniu wakacji przenieśliśmy się w średniowieczny świat Gumisiów – które dzięki
magicznemu sokowi z gumijagód potrafią bardzo wysoko skakać. Podobnie jak w poprzednich tygodniach w
poniedziałek sprawdziliśmy wiedzę o bohaterach bajki, poćwiczyliśmy spostrzegawczość i zapamiętywanie.
We wtorek i czwartek stworzyliśmy z plasteliny i kolorowych papierów postaci Gumisiów, w środę ożyły one
na planie filmowym, a w piątek zabrały nas w tajemniczą podróż do Japonii by zgładzić złego smoka.
08-12.08 / Tydzień Misia Colargola / 10.00-12.00
Sierpień wystartował pod znakiem sympatycznego misia Colargola. Tydzień zaczęliśmy od łamigłówek i gier
planszowych. We wtorek i czwartek stworzyliśmy „coś z niczego” - bajkowi bohaterowie powstali tym razem
z materiałów recyklingowych. W środę stworzyliśmy film animowany z Colargolem w roli głównej, natomiast
w piątek wybraliśmy się z nim w podróż po zakątkach kosmosu...
16-19.08 / Tydzień Baltazara Gąbki / 10.00-12.00
Kto nie pamięta kim był profesor Baltazar Gąbka, Kucharz Bartolinii Bartłomiej ten koniecznie musiał
odwiedzić muzeum. Tydzień rozpoczęliśmy we wtorek od krzyżówek, rebusów i gier. Plan filmowy w środę
był związany z Krainą Deszczowców, Psiogłowców i Grodem Kraka. W czwartek na warsztatach twórczych z
bibuły i tkanin powstały smoki. W piątek – w dobranockowy dzień podróży – zawitaliśmy do Krakowa by
wspólnie ze Smokiem Wawelskim poznać miasto i jego legendy.
22-26.08 / Tydzień z Pampalinim / 10.00-12.00
Wakacje zakończyliśmy z łowcą zwierząt Pampalinim. Krzyżówki i rebusy w poniedziałek dotyczyły
egzotycznej fauny. Na warsztatach twórczych we wtorek i czwartek stworzyliśmy zoo, w środę na planie
filmowym pojawiły się żyrafy i słonie, natomiast w piątek wyruszyliśmy w podróż Afryki.
Kino letnie Muzeum Dobranocek - cykl sobotnich projekcji w godz. 16-18, adresowanych do rodzin z
dziećmi (02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08)
Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie
Podczas wakacji we współpracy z Filiami oraz Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej
i
Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano cykliczne spotkania czytelniczo-filmowe „Od bajki do
dobranocki” oraz „Wędrujące Dobranocki”, których uczestnicy mogli poznać literackie pierwowzory
filmowych bohaterów, posłuchać głośnego czytania, obejrzeć projekcje animacji oraz wziąć udział w grach i
zabawach z nagrodami.
„Od bajki do dobranocki”:
„Piaskowy Dziadek wkracza do akcji” - zajęcia czytelniczo-filmowe organizowane wspólnie z Oddziałem dla
Dzieci WiMBP w Rzeszowie. (18 sierpnia – 15 os.)
„Wędrujące Dobranocki”:
„Zabawa z dobranocką” - spotkanie edukacyjno-filmowe w Filii nr 10 WiMBP w Rzeszowie (12 lipca – 14 os.)
„Mój przyjaciel pies” - spotkanie edukacyjno-filmowe w Filii nr 7 WiMBP w Rzeszowie (26 lipca – 4 os.)
Frekwencja w okresie wakacji (29 czerwca-31sierpnia 2016):
Warsztaty twórcze: 563 os.
Zajęcia edukacyjne: 33 os.
Ogółem: 596 os.
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5. Zajęcia organizowane poza muzeum:
„Wędrujące dobranocki” (661 os.)
Prezentacja multimedialna o muzeum, jego kolekcji oraz rodzajach animacji – zajęcia edukacyjne dla dzieci
upowszechniające dobranocki oraz sztukę animacji – prowadzone poza siedzibą muzeum, w filiach WiMBP
w Rzeszowie.
21.01.
16.02.
01.03.
05.05.
12.05.
02.06.
03.06.
12.07.
26.07.
02.11.
08.11.
24.11.
09.12.
16.12.

„Nu pogodi...Wilk i Zając” (Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie) - 16 os.
„Zima w dobranockach” (Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie) - 51 os.
„Miś” (Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie) - 46 os.
„Smerfna wycieczka” (Filia nr 20 WiMBP w Rzeszowie) - 19 os.
„Pszczółka Maja” (Filia nr 11 WiMBP w Rzeszowie) - 67 os.
„Międzynarodowy Dzień czytania dzieciom” (Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie) - 29 os.
„Wędrówki Koziołka Matołka” (Filia nr 6 WiMBP w Rzeszowie) - 162 os.
„Zabawa z dobranocką” (Filia nr 10 WiMBP w Rzeszowie) - 14 os.
„Mój przyjaciel pies” (Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie) - 4 os.
„Międzynarodowy dzień Postaci z Bajek” (Filia nr 8 WiMBP w Rzeszowie) - 109 os.
„Wieczorynki” (Filia nr 16 WiMBP w Rzeszowie) - 21 os.
„Misie lubią przytulanie” (Filia nr 10 WiMBP w Rzeszowie) - 24 os.
„Mikołaj w dobranockach” (Filia nr 9 WiMBP w Rzeszowie) - 45 os.
„Zima w dobranockach” (Filia nr 9 WiMBP w Rzeszowie) - 54 os.

„Lekcja z dobranocką” (126 os.)
Spotkania edukacyjne organizowane w Filii nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
prezentujące twórców oraz najbardziej znane dzieła polskiej i zagranicznej animacji dla dzieci.
26.01.
10.02.
08.03.
12.04.
24.05.
14.06.

„Z wizytą w Stumilowym Lesie” - 21 os.
„Po prostu koci świat...” - 20 os.
„Agatka, Smerfetka i Tola – dziewczynki w dobranockach” - 23 os.
„Wiosenne porządki u Muminków” - 19 os.
„Smerfastyczna lekcja” - 22 os.
„Dobranockowy sprawdzian” - 21 os.

„Dobranockowy zawrót głowy” (25 os.)
Spotkania edukacyjne organizowane w Filii nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
prezentujące twórców oraz najbardziej znane dzieła polskiej i zagranicznej animacji dla dzieci.
18.10. „Spotkanie z bohaterami dobranocek” - 25 os.
6. Wystawa stała:
Kolekcja muzeum nieustannie jest poszerzana o nowe zbiory. Niestety, nie wszystkie mogą być
prezentowane ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą i prezentowane wystawy czasowe.
Główną atrakcją wystawy stałej są eksponaty związane z realizacja filmów animowanych dla dzieci:
oryginalne lalki, celuloidy, dekoracje, projekty, scenariusze i scenopisy obrazowe do filmów lalkowych
i rysunkowych.
W sali animacji lalkowej jest cała plejada gwiazd z filmów kukiełkowych produkowanych w Studiu
Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi. Na początku działalności muzeum posiadało tylko kilka
oryginalnych lalek filmowych, aktualnie jest ich ponad sto. Wystawa stała wzbogaciła się o oryginalne
scenopisy obrazowe prezentowane w gablotach z lalkami.
Na wystawie stałej prezentowane są także pozyskane w tym roku do zbiorów przedmioty codziennego
użytku minionej epoki i wiele innych ciekawostek. W sali wystaw czasowych plakaty i wystawy planszowe
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prezentowane są ramach ekspozycyjnych
z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
Muzeum posiada umowy zawarte z Telewizją Polską, Studiem Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej oraz Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie na projekcje filmów dobranockowych. Filmy
wyświetlane są w sali projekcyjnej wszystkim chętnym zwiedzającym wystawy muzeum. W salach
ekspozycyjnych są zainstalowane ramki cyfrowe, w których prezentowane są materiały związane z tematyką
aktualnych wystaw.
7. Wystawy czasowe:
04.12-07.02. „Dobranocka na wesoło” wystawa pokonkursowa
05.12-29.02. „Zima w dobranockach” wystawa planszowa w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka
13.11-30.01. „Miś” wystawa prezentująca pluszowe misie – zabawki z kolekcji Muzeum Zabawek i Zabawy w
Kielcach oraz Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu
12.02-26.02. „Podróże w dobranockach” wystawa planszowa w Filii nr 7 WiMBP w Rzeszowie
15.02-11.05. „Gwiezdne Wojny” wystawa przedstawiająca eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Star
Wars w Witaszycach
01.03-31.03. „Miś” wystawa planszowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie
22.03.-22.06. „W krainie wieczorynek” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek
03.05-03.05 „Dobranocka w podróży” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek w Kinie „Zorza” w
Rzeszowie
14.05.-08.09. „Edik” wystawa prezentująca twórczość Edwarda Sturlisa, eksponaty pochodzące z prywatnej
kolekcji Teresy Puchowskiej-Sturlis, Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Muzeum Animacji Se-Ma-For w
Łodzi
03.06-03.07. „Przygody Koziołka Matołka” wystawa planszowa w Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie
23.06.-26.06. „Znajomi z telewizorka” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek w ramach Europejskiego
Stadionu Kultury na rzeszowskich bulwarach
27.06.-31.08. „Znajomi z telewizorka” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek w porcie lotniczym
Rzeszów-Jasionka
04.07.-30.10.2016 „Wędrówki Koziołka Matołka” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek na
Uniwersytecie w Lublinie
01.09.2016-15.01.2017 „Dwa Misie” wystawa planszowa Muzeum Dobanocek w Muzeum Zabawek i
Zabawy w Kielcach
13.09-16.12.2016 „O!Kolekcja” wystawa czasowa Muzeum Dobranocek organizowana w partnerstwie z
Muzeum dla Dzieci – Oddziałem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ze środków MKiDN
23.09-31.12.2016 „Wilk i Zając” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek w Kinie „Zorza” w Rzeszowie
03.10-31.01.2017 „Smerfy” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka
17.12.2016 „Zima w dobranockach” wystawa planszowa Muzeum Dobranocek w Centrum KongresowoWystawienniczym w Jasionce
20.12.201-17.03.2017 „Zabawki naszych rodziców i dziadków” wystawa czasowa Muzeum Dobranocek
prezentująca prywatną kolekcję Mariusza Kmity
22.12.2016-27.01.2017 „Zima w dobranockach” wystawa planszowa w Muzeum Dobranocek
8. Konkursy:
02-16.03 - V Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania współorganizowany z Wojewódzką Biblioteką
Pedagogiczną w Rzeszowie oraz Radiem Rzeszów
12.04.-06.05. „Rzeszowskie wędrówki Mistrza Yody” konkurs plastyczny
26.04.-01.09. „Tropem dobranocki” ogólnopolski konkurs fotograficzny
30.09.2016-05.01.2017 „Dobranocki z dawnych lat” ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów
przedszkoli i szkół podstawowych
20.10.2016-28.02.2017 „24 klatki na sekundę...” ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży
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9. Warsztaty i lekcje muzealne (767 os.):
09.02. „Zwiedzanie z Reksiem” lekcja muzealna dla najmłodszych - 34 os.
04.03. „Bajkowi bohaterowie” warsztaty plastyczne - 12 os.
08.03. „Gdzie mieszka koza?” warsztaty filmowe - 17 os.
08.03. „Podróż po galaktyce” warsztaty filmowe towarzyszące wystawie czasowej
„Gwiezdne Wojny” - 26 os.
10.03. „Bajkowi bohaterowie” warsztaty plastyczne - 11 os.
10.03. „Podróż po galaktyce” warsztaty filmowe towarzyszące wystawie czasowej
„Gwiezdne Wojny” - 6 os.
17.03. „Koziołek Matołek” lekcja muzealna - 24 os.
18.03. „Podróż po galaktyce” warsztaty filmowe towarzyszące wystawie czasowej
„Gwiezdne Wojny” - 25 os.
12.04. „Dzień dobry, przepraszam i proszę” lekcja muzealna dla najmłodszych - 25 os.
12.04. „Skonstruuj swojego droida!” warsztaty plastyczne towarzyszące wystawie czasowej
„Gwiezdne Wojny” - 25 os.
21.04. „Skonstruuj swojego droida!” warsztaty plastyczne towarzyszące wystawie czasowej
„Gwiezdne Wojny” - 32 os.
22.04. „Podróż po galaktyce” warsztaty filmowe towarzyszące wystawie czasowej
„Gwiezdne Wojny” - 17 os.
05.05. „EKOdobranocka” ekologiczne warsztaty plastyczne - 23 os.
19.05. „Bajkowi bohaterowie” warsztaty plastyczne - 25 os.
14.06. „Bajkowi bohaterowie” warsztaty plastyczne - 35 os.
15.06. „Bajkowi bohaterowie” warsztaty plastyczne - 25 os.
21.09. „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe - 18 os.
11.10. „Z dobranocką dookoła wiata” lekcja muzealna - 26 os.
12.10. „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe - 20 os.
12.10. „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne - 27 os.
13.10. „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne - 42 os.
14.10. „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe - 17 os.
03.11. „Z dobranocką dookoła świata” lekcja muzealna - 37 os.
08.11. „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe - 24 os.
10.11. „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne - 14 os.
17.11. „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe - 20 os.
18.11. „Z dobranocką dookoła świata” lekcja muzealna - 32 os.
18.11. „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe - 20 os.
23.11. „Z dobranocką dookoła świata” lekcja muzealna - 31 os.
25.11. „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne - 21 os.
29.11. „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne - 26 os.
03.12. „Z dobranocką dookoła świata” lekcja muzealna - 4 os.
08.12. „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne - 26 os.
10. Wykłady muzealne dla studentów (184 os.):
20.01. - 50 os.
31.03. - 45 os.
01.04. - 85 os.
21.11. - 4 os.
11. Inne:
22.03. „VII urodziny Muzeum Dobranocek” dobranockowe atrakcje na najmłodszych, wystawa planszowa
„W krainie wieczorynek”
19.04. „Tydzień Kultura i Nauka przodem” tydzień wydarzeń kulturalnych organizowanych przez samorząd
studencki Politechniki Rzeszowskiej
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03.05. „Święto Paniagi” udział muzeum w corocznym święcie ulicy 3-go Maja w Rzeszowie
09.05. Uroczysta gala wręczenia nagród w „Konkursie Pięknego Czytania” - w Teatrze Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie
17.05. Spotkanie z Teresą Puchowską-Sturlis i Krystyną Kulczycką
14.06. „Dobranockowe igrzyska” - wielki dobranockowy quiz dla uczniów szkół podstawowych
18.06. „Dzień dziecka z rzeszowskim Hospicjum” - impreza plenerowa
01.09-16.12 „Filmowy Elementarz” - cykl warsztatów animacji realizowany w ramach programu NCK
„Kultura Dostępna” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
06.10. „Dobranocka nocą” - wieczorne zwiedzanie muzeum oraz projekcje najlepszych animacji
Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA – Best of O!PLA, spotkanie z dyrektorem festiwalu
Piotrem Kardasem
17.12. „Jarmark Bożonarodzeniowy” - targi świąteczne organizowane przez Centrum WystawienniczoKonferencyjne w Jasionce
18.12. „Wigilia w Hospicjum dla dzieci” - spotkanie edukacyjno-filmowe w siedzibie Podkarpackiego
Hospicum dla Dzieci
12. Promocja Muzeum, działalność wydawnicza:

Najważniejsze działania promocyjne to:
1. Całoroczna kampania promocyjna „Niceplace” w punktach informacyjno-turystycznych, hotelach

i Ośrodkach Kultury w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
2. Udział w projekcie „Ogólnopolski SMS-owy Informator Kulturalny”
3. Udział w projekcie „Podkarpackie z wyższej półki”
4. Udział w programie „Karta Dużej Rodziny”
5. Udział w programie „Rodzina Wielodzietna 3+”
6. Udział w programie Karta Seniora „Karta 60+”
7. Udział w programie Bieszczadzka Karta Turysty
8. Udział w programie Karta Honorowy Dawca krwi
9. Udział w programie Karta Kultury
10. Promocja muzeum w ramach współpracy z Podkarpacką Regionalną Agencją Turystyczną. Materiały
promocyjne muzeum w wydawnictwach: „Podkarpackie. Od Kotliny Sandomierskiej po Bieszczady”,
„Podkarpackie. Informator Turystyczny”, „Rzeszów i okolice. Przewodnik”, „Podkarpackie. Plan miasta
Rzeszowa”. Kolportaż materiałów promocyjnych w czasie targów turystycznych oraz Regionalnym Centrum
Informacji Turystycznej
11. Promocja muzeum Dobranocek w internetowym wydawnictwie „Kultura w Europie. Podkarpacie
w kulturze”
12. Materiał promocyjny o Muzeum Dobranocek w wydawnictwie „Przewodnik po rzeszowskich
instytucjach kultury”
13. Reklama muzeum na znakach informacyjnych ulotkach i materiałach reklamowych przygotowanych we
współpracy z muzeum przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
14. Redakcja materiałów informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych do portalu Kultura
w Rzeszowie administrowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.
15. Wydruk okazjonalnych plakatów do wystaw i imprez organizowanych w Muzeum Dobranocek oraz
wydruk ulotek, zakładek promocyjnych oraz folderów wystaw i oferty edukacyjnej na rok szkolny, wakacje
i ferie zimowe.
16. Wydruk i kolportaż ulotki sklepiku muzealnego
17. Prezentacja i promocja muzeum podczas 7 Dnia Odkrywców – Interaktywnego Pikniku Wiedzy
18. Promocja muzeum podczas wystaw zewnętrznych prezentowanych w Rzeszowie i innych miastach:
Łańcut, Sędziszów Małopolski, Mielec, Strzyżów, Port Lotniczy w Jasionce, Będzin, Pilzno, Warszawa
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19. Promocja muzeum w mediach:
Radio ESKA 28.02, Radio Rzeszów (styczeń), Radio ESKA 07.02, Telewizja Rzeszów TVP3 09.02, Radio Rzeszów
17.02, Gazeta Wyborcza 15.02, Radio ESKA 15.02, TV News 15.02, Błękitna TV 15.02, PAP 15.02, Radio
WAWA 16.02, Teraz Rzeszów 17.02, Nowiny 17.02, Z Andrusem po Galicji 28.03, Radio Rzeszów 28.02, Radio
ESKA 08.04, PAP 13.04, Radio ESKA 20.04, TV Obiektyw 22.04, Radio Doksa 26.04, Radio Rzeszów 05.05, Fakt
10.05, Telewizja Rzeszów TVP3 11.03, Szkło kontaktowe 26.07
Lato w Regionach 27.08, Polskie Radio 4 28.05, Pytanie na śniadanie 30.08, Magazyn Kultury TVP info 18.09,
Radio Via 4.10, 6.12, TVP Rzeszów 4.11, Teleekspress extra 4.11, 20.12, TVP Rzeszów 13.09,6.12, 20.12,
21.12, 22.12, TV Wrocław 6.12, TV Obiektyw 15.12,
20. Promocja muzeum na stronie internetowej, Facebook'u oraz portalach informacyjnych (m.in.
Miastodzieci, rzeszowairport, podkarpackie.pl, gdzieciaki.pl, galicjusz.pl, hej.rzeszow.pl, pogranicze.eu,
pokapoka.co, trasadlabobasa, wrota podkarpackie, wrolimamy.pl, dzieckowrzeszowie.pl, dayandnight,
travelphoto, miejscadzieci.pl, coolturka.com, tv Jasło, palacegroup, historia.org, byway.pl, resinet.pl,
dzieciakiwplecaki.p, serwis informacyjny Miasta Rzeszowa, Rzeszów dzisiaj, Polska – poland.gov.pl, mały
podróżnik, museo.pl, biznesbox, nickt, zamiasto, imprezy.rzeszow, travelin.pl, mjakmama, fotozwiedzacz,
extremalnirib, zielonapolana, gufik.pl, strefa imprez, polskaniezwykla, wolnedni, urloplandia,
sunnycompany.com, stronabieszczad.pl, kontakt@bramabieszczad.pl, polskieszlaki, yelp.pl,
podkarpackiezwyzszejpolki i wielu innych)
21. Zakup gadżetów z logotypem Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
22. Promocja muzeum w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
23. Promocja Muzeum Dobranocek w ramach projektu O!Kolekcja w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
na organizowanej w partnerstwie wystawie (16.01)
24. Udział muzeum w obchodach Dnia Babci i Dziadka w Centrum Handlowym Plaza w Rzeszowie (24.01)
25. Udział i ufundowanie nagród dla najmłodszych laureatów w zawodach narciarskich dla dzieci
w 4 Pucharze Reksia – Dębowiec/Bielsko-Biała
26. Udział w projekcie „Niemapa” oraz udział w konferencji prasowej promującej wydawnictwo (21.03)
27. Udział w konferencji prasowej z okazji „Europejskiej Nocy Muzeów” (05.05)
28. Promocja muzeum na Pikniku Rodzinnym – Dni Osiedla Zwięczyca – Zespół Szkół nr 5 (04.06)
29. Udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
(08.06)
30. Promocja muzeum w trakcie Europejskiego Stadionu Kultury – Wschodu Kultury (23-26.06)
31. Udział muzeum w II Podkarpackich Pokazach Lotniczych - Politechnika Rzeszowska i Przyjaciele Rzeszów–
Jasionka 2016 (25.06)
32. Promocja w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży 22.07
33. Promocja muzeum na billboardzie na krzyżowaniu ulic Lwowskiej i Rejtana 07
34. Promocja podczas wystawy "Znajomi z telewizorka" w Porcie Lotniczym w Jasionce 09.08
35. Wyróżnienie w akcji PROT „Rzeszów Najciekawsze Atrakcje”, promowana trasa po Rzeszowie 10.08
36. Współpraca i promocja na portalu SYNERGOS 25.08
37. Stoisko promocyjne z ofertą muzeum na konferencji Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
pt:"Współczesne wyzwania edukacji, czyli nowe kwalifikacje nauczycieli" 15.09
38. Wyjazdy w ramach Projektu Filmowy Elementarz: 21.09, 05.10, 19.10, 10.11
39. Promocja podczas 41 Festiwalu Filmowym w Gdyni na spotkaniu „Gdynia Dzieciom” 24.09
40. Ufundowanie 30 pojedynczych biletów na obchody XVI Dnia Papieskiego 9.10
41. Promocja w czasie Kongresu Kultury w Warszawie 11.10
42. Promocja muzeum podczas konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kulturą w Polsce”
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15.10
43. Udział w konkursie PROT na „Najlepszy Produkt Turystyczny” 20.10
44. Udział w Grze Miejskiej "Śladami BoGUSława" 21.10
45. Wizyta w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacji i Edukacji w Rzeszowie przy Szpitalu Wojewódzkim w
Rzeszowie na spotkaniu dla dzieci organizowanym przez WiMBP 27.10
46. Uczestnictwo w Gali Europejskich Dni Dziedzictwa 22.11
47. Udział w XX Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu PROT 12.12
48. Udział w targach „Podkarpackie cuda” w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Jasionce 17.12
49. Udział w nagraniu Życzeń Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz dyrektorów i pracowników
rzeszowskich instytucji kultury 21.12
50. Promocja gry planszowej "Poznaj Rzeszów”, wydanej przez PROT, dofinansowanej z budżetu Gminy
Miasto Rzeszów 21.12
51. Całoroczna promocja w mapie turystycznej Rzeszowa wydanej przez PROT
52. Całoroczny udział – aplikacja Mobilny przewodnik po kulturze i sztuce Guides4Art
53. Udział w wymianie ulotek w ramach akcji Kraina Nafty
54. Comiesięczna promocja w czasopiśmie dla dzieci „Pluszak”, dodatku miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”
55. Promocja w ilustrowanej książeczce portalu Gdziecko pt: „Rzeszowskie spacery dla przedszkolaków”
wydanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, opublikowanej dzięki finansowemu
wsparciu Gminy Miasto Rzeszów.
13. Udział w szkoleniach i konferencjach, wyjazdach studyjnych:
1. Udział w seminarium „Nowoczesne muzea. Muzea partycypacyjne. Interaktywna edukacja muzealna”
Warszawa, 23.03 - 2 os.
2. Udział w seminarium dla nauczycieli w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie (08.04)
3. Udział w szkoleniu „Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenie i umową o prawa autorskie i
pokrewne” Rzeszów, 18.11 - 1 os.
4. Udział w konferencji Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych pt:"Współczesne wyzwania edukacji,
czyli nowe kwalifikacje nauczycieli" z prezentacją "Edukacja młodego pokolenia" 15.09 – 3os
5. Udział w Kongresie Kultury w Warszawie – 1 os.
47. Udział w Konferencji „Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem” w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce, 22.11 -1 os.
6. Udział w Konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kulturą w Polsce” oraz prezentacja
„Zarzadzanie marką muzeum na przykładzie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w
Rzeszowie|” - Uniwersytet Jagielloński, Kraków 15.10 – 1 os.
7. Udział w IX Konferencji Dyrektorów Instytucji Kultury – Czarne 26-28. 10. – 1 os.
8. Udział w szkoleniu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Rzeszów, 5.12 – 1os.
9. Wyjazd studyjny do Muzeum Ziemi Strzyżowskiej – 4.02. - 3 os.
10. Wyjazd studyjny do Przemyśla z okazji Światowego Dnia Turystyki 30.09 – 4 os.
14. Staże i praktyki
W 2016 roku w Muzeum Dobranocek staż odbywało 9 os.
15. Frekwencja zwiedzających muzeum w 2015 roku:
Ogółem: 33 867 os.
Bilety normalne: 7 757 os.
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Bilety ulgowe: 16 407 os.
Wejścia bezpłatne: 9 703 os.
Liczba grup: 473 os.
Od początku działalności: 201 916 os.
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