
1 

 

 

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 

 

Sprawozdanie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy za  rok 2014 

 

 

 Opracowywanie zbiorów, inwentaryzacja, renowacja, zakupy muzealiów 

1. Opracowanie zbiorów: 

Opracowano zgodnie z planem pracy karty eksponatów muzealnych zakupionych  

do zbiorów muzealnych w programie Musnet Niebieski. 

Wykonano dokumentację fotograficzną zakupionych eksponatów artystyczno-historycznych 

zgodnie z numeracją programu Musnet. 

Dokonano wpisu nowych eksponatów do Katalogów Pomocniczych. 

2. Dary: Pozyskano w darze 341 przedmiotów związanych z  polskimi i zagranicznymi 

animacjami dla dzieci.  

Najcenniejsze z nich: 

- unikatowe lalki z filmu animowanego Oczekiwanie (reż. W. Giersz), z 1962 r. – 5 szt. 
- oryginalne celuloidy oraz szkice z animacji dla dzieci produkcji SMF w Warszawie (m.in. 
Tajemnice Wiklinowej Zatoki) – 28 szt. 
- lalki filmowe z animacji w reżyserii T. Wilkosza Miś Colargol, Trzy Misie, Pik-Pok – 19 szt. 
- archiwalny fotos filmowy z animacji Colargol na dzikim zachodzie  
- oryginalna karta scenopisu obrazowego z filmu pełnometrażowego Wielka Podróż Bolka  
i Lolka będącego klasyką polskiej animacji dla dzieci  
- kolekcja folii celuloidów oraz scenopisów obrazowych (122 szt.) z animacji Stefana 
Szwakopfa (m.in. Wędrówki Pyzy, Dziwne przygody Koziołka Matołka)  
- scenopis obrazowy Miś Uszatek, lalka filmowa z animacji Skrzaty i zabawki, projekty postaci 

oraz archiwalne fotosy filmowe Se-Ma-For – 19 szt. 
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3. Depozyty: 16 szt. 

4. Zakupy:  

Zakupiono zbiór pamiątek związanych z animacjami dla dzieci od kolekcjonera Wojciecha 

Jamy liczący 1562 eksponatów tematycznie związanych z polskimi i zagranicznymi 

dobranockami , w tym unikatowe muzealia takie jak:  niemieckie wydania przedwojenne 

Pszczółki Mai oraz oryginalne lalki filmowe Studia Se-Ma-For w Łodzi. Sfinansowanie zakupu 

zostało rozłożone na II etapy, pierwszy 19.12.2014 roku, drugi zostanie sfinalizowany do 30 

czerwca 2015 roku (kolekcję przyjęto do Muzeum w całości 8.12.2014) 

Ogółem zakupiono 1770 eksponatów. Najcenniejsze z nich: 

- oryginalne projekty dekoracji z filmu animowanego Przygody Misia Colargola – 12 szt.   

- oryginalne projekty dekoracji z filmów animowanych produkcji łódzkiego Studia Se-Ma-For: 

Mały Pingwin Pik-Pok – 4 szt., Trzy Misie – 4 szt.  

- model konstrukcyjny lalki filmowej (Miś Colargol) z lat 70 XX w.  

- archiwalny fotos filmowy z animacji Colargol na Dzikim Zachodzie  

- oryginalna karta scenopisu obrazowego z filmu Wielka Podróż Bolka i Lolka  

- kolekcja celuloidów (119 szt.) z animacji Stefana Szwakopfa (m.in. Wędrówki Pyzy, Podstęp 

Boruty, Jaworowi Ludzie)  

Zakup 29 filmów animowanych na DVD do katalogu pomocniczego (m.in. Bolek i Lolek, 

Reksio, Smerfy, Krecik itp.)  

 

Zakupiono komplet  ram ekspozycyjnych do prezentacji wystaw czasowych: 25 szt.  

 

2. Konserwacja zbiorów: 

Zlecono konserwację 26 szt. lalek filmowych w pracowni konserwatorskiej twórcy lalek 

Tadeusza Wilkosza. 

Zlecono konserwację 65 szt. celuloidów w Pracowni Konserwacji Muzeum Historii Fotografii 

w Krakowie. Konserwację wykonał kierownik pracowni Krzysztof Dudek. 

 

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, Muzeum Historii 

Miasta Rzeszowa, Muzeum Kinematografii 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, 
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Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Semafor Muzeum 

Animacji w Łodzi, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Mielcu. 

Inne instytucje:  

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna  

w Krakowie, Miejska 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,  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, 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, Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjny w Rzeszowie. 

Placówki oświatowe: Przedszkola,  Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie, Dom dla 

Dzieci „Mieszko” i „Dobrawa” w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarzadzania.  

 

2. Udział w akcjach ponadregionalnych: 

Światowy Dzień Książki Dla Dzieci – spotkanie czytelnicze dla najmłodszych, zagadki  

i wspólne zabawy, projekcje filmowe (2.04. – 50 os. ) 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – spotkanie czytelnicze poświęcone twórczości 

Wandy Chotomskiej, autorce scenariusza pierwszej polskiej dobranocki Jacek i Agatka oraz 

projekcje filmowe (23.04.- 25 os.). 

 

Europejska Noc Muzeów –  bezpłatny wstęp do muzeum w godzinach 19.00 - 01.00, 

wystawa czasowa Klasycy animacji ze Studia Miniatur Filmowych w Warszawie (17/18.05  

– ok. 4000 os.)  

 Światowy Dzień Dziecka – muzeum czynne do godziny 18.00, pokazy przezroczy na 

projektorze „Ania”,  rysowanie na panelu wielkoformatowym, projekcje filmowe oraz 

wystawa Podróże Koziołka Matołka (1.06. -  536 os.). 

Z książką na walizkach – udział w akcji VIII Podkarpackich Spotkaniach Pisarzy  

z Młodymi Czytelnikami, promującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży organizowane 

przez Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie  – spotkanie pisarzy z młodymi 
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czytelnikami zakończone wizytą w Muzeum Dobranocek (14.06 – 50 os.) 

Przebojowe Dzieciaki – udział w akcji Gazety Codziennej Nowiny oraz portalu nowiny24.pl 

(15.06. -  234 os.) 

Dzień Odkrywców. V Interaktywny Piknik Wiedzy  - stoisko Muzeum z różnymi 

aktywnościami: plenerowe warsztaty tworzenia pacynek filmowych; prezentacja 

projektorów; działania animacyjne na  zoetropie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 

Wspomnienia nie tylko dla dzieci (ok. 2 tys. os.) 

Europejski Stadion Kultury – (26 – 29.06. – 156 os.)  

– oferta wystawiennicza: zwiedzania ekspozycji stałej, wystawy czasowej Klasycy 

animacji ze Studia Miniatur Filmowych  

w Warszawie oraz przygotowanej specjalnie z tej okazji wystawy czasowej Dobranocka 

na wesoło;  

– oferta filmowa: Wielkie małe kino - popularne dobranocki a także filmy młodych 

animatorów, które powstały w ramach warsztatów i konkursów realizowanych 

w muzeum a także projekcje najnowszych animacji (Mami Fatale, Hip hip & Hurra, 

Tydzień przygód w Afryce) oraz dobranockowych klasyków (m. in. Pomysłowy Dobromir, 

Dwa koty i pies, Pies, kot i..., Gucio i Cezar, Piesek w kratkę).. 

– warsztaty i artystyczne aktywności: warsztaty filmowe Animowane kolaże oraz  

malowanie twarzy    

 

Dzień Głośnego Czytania – (30.09 - 25 os.) 

Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11- 30 os.) 

 

3. Cykl zajęć Od bajki do Dobranocki -  seanse głośnego czytania dla dzieci, połączone z projekcjami 

przezroczy, projekcjami polskich dobranocek, zabawami i konkursami z nagrodami organizowane 

we współpracy z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie.  

1. Pik-Pok z Wyspy Śniegowych Burz  (16.01. – 29 os.)  

2. Zimowa Olimpiada Bolka i Lolka (13.02. - 18 os.) 

3. Zima Muminków (27.02 - 14 os.) 

4. 102 urodziny Pszczółki Mai (20.03. - 50 os.) 

5. Kiwaczek i przyjaciele (3.04. - 17 os.)  
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6. Przygody Pyzy (24.04 - 15 os.) 

7. Jacek i Agatka (22.05. - 48 os.) 

8. Na safari z Pampalinim (5.06. – 25 os.) 

9. Od iczyńskiego szewca do rzacholeckiego rozbójnika (26.06 – 15 os.) 

10. Perypetie Filemona (10.07 –20 os.)  

11. Dziwne marzenia pewnego psa – Ferdynand Wspaniały (7.08 – 23 os.) 

12. Smerfastyczne przygody (21.08 – 23 os.) 

13. Sekrety wśród mchu i paproci (09.10 – 21 os.) 

14. Uwaga smerfy kryjcie się (23.10 - 54 os.) 

15. Proszę Misia, Miś Uszatek (06.11 - 28 os.) 

16. Bajeczne Misie – Miś Paddington (20.11 - 15 os.) 

17. Bromba Fikander, Glut i inni – Tajemnica szyfrów marabuta (11.12- 28 os.) 

 

4. Ferie z Muzeum Dobranocek - organizacja czasu wolnego dzieciom pozostającym   

w mieście w czasie ferii zimowych. Zajęcia edukacyjne, twórcze i filmowe w Muzeum oraz 

Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie – warsztaty artystyczne, zabawy  

i konkursy z nagrodami od sponsorów, projekcje filmowe. (21-31.01. – 247 os.) 

Bob Budowniczy i jego paczka – 21.01. - 15 os. 
Wraz z Bobem budowniczym i jego zgranym Zespołem – Koparką, Betoniarką, Dźwigiem  
i Spychaczem i innymi bohaterami z bajki uczestnicy zajęć przenieśli się na teren budowy  
i zaprojektowali oraz zbudowali ekologiczne osiedle dla krasnoludków.  
 
Pat&Mat – 22.01. - 16 os. 
Z duetem  sąsiadów-majsterkowiczów Patem i Matem uczestnicy warsztatów wymyślili  
i skonstruowali fantastyczne maszyny i urządzenia, które pomagają w codziennym życiu  
i usprawniają wiele czynności.  
 
Filemon i Bonifacy – 23.01. - 12 os. 
Filemon jest małym kotkiem i może zabłądzić, gdy oddali się od domu. Bonifacy postanowił 
przygotować mapę okolicy dla małego przyjaciela. Uczestnicy zajęć pomogli Bonifacemu  
w jego pracy. Zbudowali plan topograficzny okolicy, gdzie mieszkają oba koty, by Filemon 
mógł łatwo trafić do domu.  
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Wilk i zając – 24.01. - 34 os. 
Podczas zajęć uczestnicy warsztatów stworzyli wielkie maskotki Wilka i Zająca oraz 
dyskutowali  
o sympatiach i antypatiach wśród zwierząt leśnych. Poznali także gry komputerowe  
z bohaterami tej dobranocki oraz kultową grę „jajeczka”.  
 
Kiwaczek i Krokodyl Giena – 28.01. - 28 os.  
Dwóch sympatycznych przyjaciół postanowiło wybudować Dom Przyjaźni. Wraz z nimi 
uczestnicy zajęć bawili się w architektów i projektantów wnętrz.  Sala Muzeum Dobranocek 
zamieniła się na ten dzień w biuro projektowe, w którym młodzi projektanci wspólnie 
wymyślali, jak powinno wyglądać wnętrze takiego domu, projektowali niezbędne meble  
i urządzenia i stworzyli listę Klubu Przyjaciół.  
 
Dobranockowe maski karnawałowe – 28.01. - 12 os. 
Zajęcia edukacyjne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych „Mieszko”  
i „Dobrawa” w Rzeszowie . Tworzenie masek bohaterów z filmów animowanych dla dzieci  
i ozdabiane według własnego pomysłu. 
 
Żwirek i Muchomorek – 29.01. - 28 os. 
Leśne przygody dwóch skrzatów z krainy mchu i paproci uczestnicy warsztatów plastycznych 
opracowali w formie trójwymiarowej książeczki. Każdy z uczestników wykonywał jedną 
stronę,  
w ten sposób powstała wspólna bajka do oglądania i czytania.  
 
Bajkowy karnawał – 30.01. /czwartek/ - 42 os. (zajęcia organizowane we współpracy  
z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie) 
Bal organizowano we współpracy z  Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie  
w bibliotece przy ul. Słowackiego 11. Na zabawę przybył jeden z bajkowych bohaterów  
- Reksio. By wytwornie wyglądać uczestnicy zajęć stworzyli karnawałową biżuterię  
z makaronu oraz maski bohaterów bajkowych ozdabiane według własnego pomysłu.  
Odbył się także konkurs na najpiękniejszą karnawałową ozdobę. 
 
Wszyscy mieszkańcy Doliny Muminków – 31.01. - 60 os.  
Mieszkańcy Doliny Muminków uwielbiają się spotykać na wspólnym podwieczorku.  
Jednak przygotowanie stołu dla takiej liczby osób nie jest łatwe… Razem z Muminkiem, 
Panną Migotką, Małą Mi i Włóczykijem uczestnicy spotkania przygotowali poczęstunek dla 
gości, dzieląc się rolami, używając tkanin, kolorowych papierów, serwetek, plastikowych 
talerzy, farb i wyobraźni. Zajęcia zakończyły się ucztą filmową. 

Frekwencja w okresie ferii (18.01.2014-02.02.2014): 

Ogółem z warsztatów twórczych skorzystało: 247 osób. Z oferty wystawienniczej i filmowej 

skorzystało: 959 osób 
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5. Wakacje z Muzeum Dobranocek 

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. Oferta została przygotowana w formie 
folderu przekazanego do przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 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, Telewizja Jasło, Telewizja Krosno, Podkarpacki 
Informator Kulturalny, portale informacyjne, społecznościowe  
i turystyczne. 

Uczestnicy oferty mogli oglądać wystawy: Dobranocka na wesoło - ekspozycję nietypowych 
eksponatów z dobranocek polskich i zagranicznych oraz wystawę planszową, a także Klasycy 
animacji ze Studia Miniatur Filmowych w Warszawie.  

W Urzędzie Marszałkowskim w terminie od 24 lipca do 23 sierpnia zorganizowano wystawę 
prezentującą zbiory, historię i działalność Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. 

W ramach wakacji w Muzeum Dobranocek zorganizowano również warsztaty artystyczne dla 
dzieci  
i rodzin prowadzone w terminie od 1 lipca-31 sierpnia 2014, od wtorku do piątku,  
w godzinach 11.00-13.00. Dzięki uprzejmości Teatru Maska warsztaty odbywały się w holu 
budynku. Tegoroczne wakacje w Muzeum Dobranocek odbywały się pod hasłem: Wakacje  
z dobranockami. Na warsztatach uczestnicy mogli stworzyć autorskie gry planszowe, 
poeksperymentować z formą, skonstruować ekologiczne zabawki. Podczas zajęć uczestnicy 
mogli poznać dobranockowych bohaterów, nauczyć 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. 

W czasie wakacji w Muzeum Dobranocek zorganizowano także weekendowe Rodzinne 
przygody filmowe. Projekcje filmowe z przygodami bajkowych bohaterów towarzyszyły także 
wszystkim zajęciom edukacyjnym prowadzonym w placówce. 

Program kreatywnych zajęć edukacyjnych 

Tydzień kina - Kino Młodego Widza / 1-4 lipca / 11.00 - 13.00  
Filmowe spotkania ze znanymi i nowymi bohaterami animacji dla dzieci. Spotkania odbywały 
się       w sali projekcyjnej Muzeum na dużym ekranie. Po projekcjach czekał na widzów 
dobranockowy kącik artystyczny: kolorowanki, zagadki plastyczne i rebusy.  

Tydzień wędrówek z Włóczykijem / 8-11 lipca / 11.00 - 13.00 
W towarzystwie Włóczykija wyruszyliśmy w wakacyjną podróż odwiedzając fascynujące  
i ciekawe zakątki świata. Odkrywając ich tajemnice, poznając mieszkańców, ich kulturę  
i zwyczaje. Uczestnicy każdego dnia „odwiedzali” inny, niezwykły zakątek świata.  
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Tydzień Animacji / 15-18 lipca / 11.00 - 13.00 
Warsztaty lalkowego filmu animowanego. Sprawdzaliśmy, jak powstaje animacja i zrobiliśmy 
własny film. Wymyślaliśmy fabułę, narysowaliśmy scenariusz, zbudowaliśmy dekoracje oraz 
bohaterów  i animowaliśmy!  

Tydzień z Reksiem / 22-25 lipca / 11.00 - 13.00 
Warsztaty pod patronatem bajkowego bohatera: wyklejanki, Reksiowa gra planszowa, maski 
Reksia oraz innych bohaterów z dobranocki. 

Tydzień kina - Kino Młodego Widza / 29 lipca-1 sierpnia / 11.00 - 13.00 / 
Filmowe spotkania ze znanymi i nowymi bohaterami animacji dla dzieci. Spotkania odbywały 
się  w sali projekcyjnej Muzeum na dużym ekranie. Po projekcjach czekał na widzów 
dobranockowy kącik artystyczny: kolorowanki, zagadki plastyczne i rebusy.  

Tydzień gier / 5-8 sierpnia / 11.00 - 13.00 
Emocjonujące zawody w grach planszowych! Stworzyliśmy autorskie gry według własnego 
scenariusza, a potem rywalizowaliśmy w rozgrywkach! W planie były gry planszowe, memory                          
i bajkowe karty. 

Tydzień kreatywny / 12-14 sierpnia / 11.00 - 13.00 
Warsztaty plastyczne i konstruktorskie. Eksperymentowaliśmy z materiałem i formą: 
stworzyliśmy przestrzenną książkę, narysowaliśmy komiks, zbudowaliśmy ekologiczne 
zabawki i skonstruowaliśmy maszynę przenoszącą do świata bajek! 

Tydzień ekologiczny / 19-22 sierpnia / 11.00 - 13.00 
Warsztaty ekologiczne. Bawiliśmy się w artystyczny recykling i wyczarowaliśmy 
wycinankowych bohaterów, wężowe ozdoby oraz ekologiczne piórniczki.  

Tydzień wędrówek z Koziołkiem Matołkiem / 26 - 29 sierpnia / 11.00 - 13.00 
W towarzystwie Koziołka Matołka poznaliśmy dalekie kraje i zakątki świata. Odkrywaliśmy 
tradycje i zwyczaje tubylców. Uczestników każdego dnia czekała podróż w wyobraźni do 
różnych miejsc na mapie świata.  

Rodzinne przygody filmowe - wakacyjne niedziele (06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 
10.08., 17.08., 24.08., 31.08.) 16.00 - 18.00  
 

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. 

We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej zorganizowano trzy 
spotkania przybliżające dzieciom Słowację oraz dobranocki. Zajęcia prowadzone były przez 
stażystkę ze Słowacji, odbywającą w Muzeum Dobranocek praktyki w ramach Programu 
Erasmus. 
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Filia Nr 8 WiMBP w Rzeszowie (03.07 - 8 os.) 
Filia Nr 3 WiMBP w Rzeszowie (29.07 - 15 os.) 
Filia Nr 10 WiMBP w Rzeszowie (21.08 - 22 os.) 
 

Frekwencja w okresie wakacji (1 lipca-31sierpnia 2014): 

Warsztaty twórcze: 97 os. 

Zajęcia edukacyjne: 136 os. 

Ogółem: 233 os. 

 

Zwiedzający muzeum w czasie wakacji: lipiec - 2398 os., sierpień - 2592 os.  

Ogółem zwiedzających w okresie wakacji - 4990 os. 

6. Zajęcia organizowane poza Muzeum: 

1. Spotkania z dobranocką  

Wizyta w Domu Dziecka, warsztaty tworzenia masek karnawałowych z wizerunkami 

dobranockowych bohaterów (28.01. – 12 os.) 

2. Maski karnawałowe – wizyta w Szpitalu Oddział dziecięcy, warsztaty tworzenia 

masek karnawałowych z wizerunkami dobranockowych bohaterów, (12.02. – 18 os.) 

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 WiMBP  

w Rzeszowie. 

1. Przygody pingwina Pik-Poka – zajęcia muzealne w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Łańcucie  (19.02. – 52 os.) 

2. Wiosenne dobranocki – wiosna w dobranocce Miś Uszatek - zajęcia muzealne  

w Bibliotece dla Dzieci  i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie (12.03. - 25 os.) 

3. W podróży z Piaskowym Dziadkiem – zajęcia muzealne w Oddziale dla Dzieci   

i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie (7.05. - 53 os.) 

4. Wędrówki Pyzy – zajęcia muzealne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie 

(13.05. – 50 os.) 

5. Podróże Koziołka Matołka – zajęcia w Bibliotece Filia nr 10 w Rzeszowie - (13.05.  

– 35 os.) 

6. Zajęcia w Bibliotece Filia nr 17 w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym środkiem 

Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie (12.06. – 19 os.) 

7. Bolek i Lolek - zajęcia muzealne w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WiMBP  
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w Rzeszowie – (30.07 – 15 os.) 

8. Spotkanie z bohaterami dobranocek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie 

(10.10 – 45 os.) 

9. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek - zajęcia w Filii nr 8 

WiMBP  

w Rzeszowie (05.11 - 2 grupy 60 os.) 

10. Przygotowania do zimy Dolina Muminków – zajęcia w Filii nr. 10 WiMBP  

w Rzeszowie – (13.11- 30 os.) 

11. Bajka pod Choinkę - spotkanie w Szpitalu Wojewódzkim nr. 2 w Rzeszowie (09.12  

- 25os) 

12. Zima w dobranockach  - spotkanie w Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie – (03.12- 150 os.) 

 

7. Konkursy i plebiscyty  

1. Komiksowo - ogólnopolski konkurs na komiks pod patronatem Bohdana Butenki  

na najzabawniejszy komiks z udziałem wybranego dobranockowego 

bohatera/bohaterów (01.02. – 25.04) –  400 os. 

2. Na tropach dobranocki - Ogólnopolski Konkurs fotograficzny– konkurs na najciekawsze 

zdjęcie dokumentujące obecność bohaterów dobranocek w różnych miejscach w Polsce 

i na świecie  (30.04. – 28.08.) - 14 os. 

3. Nieoczekiwany zwrot akcji – Ogólnopolski Konkurs Filmowy (9.09. – trwający) 

4. Dobranocki z dawnych lat - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny (3.09 - 23.11) – 1050 os. 

5. Plebiscyt na najpopularniejsze dobranockę – od 7.02-20.03 – 77 os. – na Facebooku, 

338 głosów oddanych w Muzeum Dobranocek. Ogółem w plebiscycie wzięło udział 

415 os. 

8. Lekcje muzealne i wykłady 

Lekcje i wykłady o Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i jego zbiorach, organizacji działalności 

muzealnej, wykłady z historii animacji oraz lekcje o dobranockowych bohaterach, ich 

literackich pierwowzorach, twórcach filmów i technikach realizacji filmów animowanych. 

Czy miś może zostać aktorem (11.04. – 27 os. ) 

Wykład o historii  filmu animowanego, rodzajach animacji, prezentacja instytucji kultury  

15.01. – 64 os.  
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2.04. – 50 os. (2 grupy) 

25.04. – 40 os. 

22.05. – 40 os.  

15.11 – 76 os. (3 grupy) 

18.11. – 9 os. 

20.11. – 61 os. 

21.11. – 26 os.  

 

9.  Wystawa stała  

W związku z pozyskaniem nowych eksponatów po ich konserwacji na ekspozycji muzeum 

pojawiły się lalki filmowe, model konstrukcyjny lalki Miś Colargol oraz oryginalne celuloidy  

z dekoracjami z filmów animowanych: Przygody Błękitnego Rycerzyka oraz Reksio. Do gablot 

trafiły kolejne lalki, m.in. z animacji o przygodach Pingwina Pik-Poka jak również 

bohaterowie animacji o Misiu Colargolu. 

 Ze względu na niewielką powierzchnię ekspozycyjną, część eksponatów wystawy 

stałej z powodu organizacji wystaw czasowych Śladami Wilka i Zająca, Klasycy animacji ze 

Studia Miniatur Filmowych w Warszawie oraz dużej wystawy prezentującej prywatną 

kolekcję eksponatów, związanych z animacją The Simpsons, z konieczności została 

przeniesiona do magazynu. Jest to niekorzystne dla wystawy stałej, zwłaszcza dla animacji 

zagranicznych, jednak nieuniknione ze względu na brak odrębnej sali wystaw czasowych  

i niewystarczającą powierzchnię ekspozycyjna Muzeum Dobranocek. 

 Muzeum posiada umowy zawarte z Telewizją Polską,  Studiem Filmów Rysunkowych 

w Bielsku-Białej oraz firmą Animation Acros Borders na projekcje filmów dobranockowych. 

Dobranocki 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 prezentowanych wystaw.  

 Sale ekspozycyjne muzeum zostały doposażone w tym roku w dodatkowe 

oświetlenie, wymienione zostało oświetlenie gablot na ledowe  – bezpieczniejsze dla 

eksponatów (drugi etap prac). Zmiana ta jest bardzo korzystna dzięki czemu eksponaty będą 

mniej narażone na blaknięcie oraz ze względu na wzrost temperatury w gablotach. 

 W trosce o stan eksponatów, warunki przechowywania zbiorów na ekspozycji  

i magazynie są stale monitorowane. Codziennie prowadzony jest rejestr temperatury  

i wilgotności. W razie wzrostu wilgotności włączane jest specjalne urządzenie pochłaniające 

wilgoć z powietrza do czasu uzyskania optymalnych parametrów. 

 W salach ekspozycyjnych zostały przeprowadzone prace remontowe. Wszystkie sale 

ekspozycyjne zostały pomalowane, a ściany dodatkowo zabezpieczone specjalną lazurą 

chroniącą przed zabrudzeniami.  

 W celu poprawy estetyki przejścia dla osób niepełnosprawnych wydrukowano 

najpiękniejsze prace  konkursowe wyłonione w trakcie organizowanych przez muzeum 

konkursów plastycznych i wyeksponowano je po obu stronach korytarza.  
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10.  Wystawy czasowe: 

Dobranocki z dawnych lat - wystawa pokonkursowa prac plastycznych prezentująca 

dzieła młodych artystów – wielbicieli bohaterów popularnych dobranocek 

prezentowana  

w siedzibie muzeum oraz Galerii Internetowej Muzeum Dobranocek (do 31.01) 

Śladami Wilka i Zająca – wystawa prezentującą historię, twórców i bohaterów 

najpopularniejszej radzieckiej animacji dla dzieci Wilk i Zając. Na ekspozycji zostało 

zaprezentowanych wiele eksponatów związanych z Wilkiem i Zającem, m.in. kultowa, 

radziecką gra elektroniczna Ну, погоди! (tzw. „jajeczka”), zestaw sztućców, filmy 8mm, 

figurki, wydawnictwa książkowe, karty pocztowe, gry, figurki, przypinki, proporczyki, a 

nawet zabawkowy pojazd wojskowy z wyrzutnią rakiet (17.01. do 15.03.) 

Wspomnienia nie tylko dla dzieci - wystawa planszowa prezentująca historię i 5 lat 

działalności Muzeum Dobranocek (21.03. do 14.05.) 

Klasycy animacji ze Studia Miniatur Filmowych w Warszawie –  zostały na niej 

zaprezentowane  znane postaci z popularnych animacji i najstarszych seriali dla dzieci 

takich jak: Jacek Śpioszek, Wędrówki Pyzy, Przygody Koziołka Matołka, Gucio  

i Cezar, Pomysłowy Dobromir, Tajemnice Wiklinowej Zatoki, Kochajmy Straszydła oraz 

wielu innych.  Wystawie towarzyszyły projekcje filmów dobranockowych 

wyprodukowanych przez Studio Miniatur Filmowych. Wśród nich oprócz znanych 

dobranocek (Pomysłowy Dobromir czy Tajemnice Wiklinowej Zatoki) znalazły się 

unikatowe tytuły takie jak: Przygody Panny Kreseczki, Gucio i Cezar, Wędrówki Pyzy, 

Piesek w kratkę czy Jacek Śpioszek (15.05. do 31.08.) 

80 lat wędrówki Koziołka Matołka – wystawa planszowa z okazji 82 urodzin Koziołka 

Matołka (1.06. do 15.06.) 

Dobranocka na wesoło – wystawa planszowa oraz ekspozycja nietypowych eksponatów  

z dobranocek polskich i zagranicznych (26.06. do 04.12.)  

W starym kinie – wystawa prezentująca epokowe odkrycia napędzające rozwój kina, 

m.in.: latarnie magiczne, projektory, rzutniki, kamery oraz przedstawiająca historię kina  

i wynalazków oraz nazwiska wyjątkowych ludzi, którzy na zawsze się w tę historię wpisali 

(18.09- 29.10.) 

Simpsonowie – wystawa prezentująca zbiór ok 400 sztuk eksponatów poświęconych 

animowanej amerykańskiej rodzince Simpsonów. Są to m.in. lalki, elementy garderoby, 

artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku i inne (30.10.2014-planowany 

termin zakończenia 29.01.2015) 



13 

 

Dobranocki z dawnych lat - pokonkursowa wystawa prac plastycznych, prezentująca 

dzieła młodych artystów w siedzibie muzeum oraz Galerii Internetowej Muzeum 

Dobranocek – wielbicieli bohaterów popularnych dobranocek (04.12.2014-planowany 

termin zakończenia 25.02.2015)  

 

 

11. Wystawy zewnętrzne: 

Zima w dobranockach - wystawa planszowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie (19.02. 

– 28.02.) 

80 lat wędrówki Koziołka Matołka - wystawa planszowa w Filii nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (22.04. – 28.05.) 

Dobranocka w podróży - wystawa planszowa prezentowana z okazji Dnia Dziecka w Cafe Pub 

Hola Lola w Rzeszowie (1.06.) 

Jacek i Agatka - wystawa eksponatów prezentowana w Centrum Kultury Wrocław-Zachód (od 

21.06 - 04.07 ) 

Muzeum Dobranocek – wspomnienia nie tylko dla dzieci  - wystawa planszowa w Urzędzie 

Marszałkowskim w Rzeszowie (24.07-23.08.) 

80 lat wędrówki Koziołka Matołka wystawa planszowa prezentowana w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Łańcucie (25.09- 06.11) 

Smerfastyczna historia – wystawa planszowa w Filii nr 10 WiMBP w Rzeszowie (26.09-31.10) 

Muzeum Dobranocek – wspomnienia nie tylko dla dzieci – wystawa planszowa prezentowana  

w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. (22.10.2014 

-28.01.2015) 

Śladami Wilka i Zająca – wystawa planszowa w Filii nr 8 WiMBP w Rzeszowie (29.10-5.12) 

Wystawa Koziołek Matołek – w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - planszowa (15.11-23.12) 

Wystawa planszowa Zima w Dobranockach w Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie (28.11 

-15.01.2015) 

 

12.  Warsztaty artystyczne: 

Warsztaty plastyczne ze stałej oferty edukacyjnej:  

22.05. – 20 os.  

3.06. – 45 os. (2 grupy) 
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Warsztaty filmu animowanego – stała oferta 

9.01., 16 os. 
15.02., 10 os. 
2.04., 50 os. (2 grupy) 
20.05., 14 os.  
21.05., 15 os.  
29.08., 7 os. 
17.10., 16 os. 
07.11., 7 os. 
26.11., 19 os. 

 

VI Warsztaty animacji – 3-dniowe warsztaty filmowe prowadzone przez znakomitego twórcę 
filmów lalkowych, reżysera, scenarzystę, twórcę lalek Tadeusza Wilkosza (21-23.09 - 23 os.) 

 

13. Spotkania autorskie: 

Spotkanie z przedstawicielami Muzeum Se-Ma-For w Łodzi: Pauliną Zacharek i Farisem 
Maasadem na temat najnowszej animacji Parauszek, prezentacja oryginalnych lalek 
filmowych z serialu oraz pokaz filmu (21.03. – 45 os.) 

Spotkanie z Witoldem Gierszem, twórcą Studia Miniatur Filmowych w Łodzi połączone  
z projekcją jego animacji m.in. Mały Western, Czerwone i czarne, (godz. 11.00 - wernisaż 
wystawy, spotkanie dla dzieci; 17.00 - spotkanie autorskie dla młodzieży i dorosłych) 
(15.05. – 50 os.) 

Spotkanie z Haliną Filek Marszałek- animatorem m.in. przygód Reksia oraz Barbarą 
Ilewicz 
- organizatorką Pucharu Reksia w Bielsku Białej – (30.04 – 189 os.) 

Spotkanie z reżyserami: Tadeuszem Wilkoszem, Teresą Puchowską- Sturlis oraz 
montażystką Barbarą Sarnocińską – (26.09 - 49 os.) 

 

14. Inne: 

Eko-dobranocka. Projekcje animacji o tematyce ekologicznej. Warsztaty ekologiczno-

recyklingowe (13.03. – 30 os.) 

V urodziny Muzeum Dobranocek - wystawa prezentująca historię i 5 lat działalności 

Muzeum Dobranocek 

-spektakl „Historia Śnieżki” w wykonaniu aktorów Teatru Maska w Rzeszowie 

-wystawa „Wspomnienia nie tylko dla dzieci”, ,  

-ogłoszenie wyników Plebiscytu na najpopularniejszą dobranockę 

projekcja filmu długometrażowego „Wielka podróż Bolka i Lolka” ze Studia Filmów 
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Rysunkowych w Bielsku-Białej 

-Prezentacja lalek i animacji „Parauszek i przyjaciele” oraz spotkanie z Gośćmi 

Specjalnymi ze Studia Filmowego Se-ma-for w Łodzi 

-„Makaronowe warsztaty filmowe”, 

-Projekcje  popularnych dobranocek  

-tort, poczęstunek 

-Urodzinowe rozmaitości: premiera spaceru oraz muzealnej gry panoramicznej, 

twórcze aktywności, muzyczne atrakcje, malowanie twarzy, wizyta dobranockowych 

bohaterów, film dokumentalny, wydawnictwo „Muzeum Dobranocek w Rzeszowie - 

wspomnienia nie tylko dla dzieci”, karty pocztowe z bohaterami dobranocek (6 

rodzajów) oraz  

2 okolicznościowe znaczki pocztowe 

(21.03 godz. 09.00-17.00 – ok.700 os.) 

(22.03 godz.10.00-17.00 – 138 os.) 

 

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA (edycja w Rzeszowie w Muzeum 

Dobranocek) - widzowie obejrzeli 5 bloków konkursowych prezentujących najnowszą 

polską animację autorską w czterech kategoriach: studyjnej / szkolnej / off&workshop / 

wideoklip. Jedynymi Jurorami w konkursie byli sami widzowie biorący udział w 

projekcjach. To oni decydowali, do kogo powędrowały statuetki Złotych, Srebrnych i 

Brązowych Tobołków Koziołka Matołka (26.04., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., ogółem 89 

os.) 

 

Turniej z Reksiem – zawody sportowe dla dzieci organizowane przez Muzeum 

Dobranocek we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie. 

Celem turnieju jest usprawnianie kondycji fizycznej, sportowa rywalizacja w duchu fair 

play oraz promowanie polskich animacji wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali wyjątkowe, specjalnie zaprojektowane na tę okazję, medale z wizerunkiem 

Reksia. Zwycięzcom zostały przyznane nagrody, a laureatom pierwszego miejsca 

dodatkowo - złote puchary.  Medalistów udekorował sam Reksio. Gośćmi Honorowymi 

turnieju były: Halina Filek 

-Marszałek, reżyser ze studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, autorka oprawy 

graficznej zawodów oraz Barbara Ilewicz - organizatorka Pucharu Reksia w Bielsku-Białej. 

(30.04.,  198 uczestników, 150 os. widownia; ogółem 339 os.) 

 

III Frekwencja zwiedzających muzeum w 2014 roku 

 

Frekwencja: 24 113 osób 

Bilety normalne: 3733 



16 

 

Bilety ulgowe: 9507 

Wejścia bezpłatne: 10 873 

Liczba grup w 2014: 310 

Liczba grup zwiedzających z przewodnikiem w 2014:  270 

Ogółem zwiedzających od początku działalności: 142 697 osób 

 

IV Dokształcanie pracowników: 

Szkolenie Program Ubezpieczeniowy dla gminy Miasta Rzeszów – 13.03 -1 os. 

Konferencja Program Kultura+Priorytet Digitalizacja – Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

03.02 – 1 os. 

 

Muzea bez barier – Zwiększenie dostępności muzeów polskich i ukraińskich na rzecz 

profesjonalnej obsługi osób niewidomych i słabowidzących - Muzeum Regionalne  

w Stalowej Woli –10-11.02 -1 os. 

 

Muzea bez barier – Zwiększenie dostępności muzeów polskich i ukraińskich na rzecz 

profesjonalnej obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących - Muzeum Regionalne  

w Stalowej Woli - 10-11.03 – 1 os. 

Szkolenie Ochrona i przetwarzanie danych osobowych, Rzeszów Urząd Marszałkowski 
31.03  
– 1 os. 

Forum Edukatorów Muzealnych Muzeum na wyciągnięcie ręki e-learning w edukacji 
muzealnej, Oświęcim –17.06 -1 os. 

Konferencja Polsko-Ukraińskie Forum Bezgraniczna Biblioteka w ramach programu 

Wschód Kultury – Rzeszów - 26-29.06 – 1 os. 

Seminarium Działalność Kulturalna – przepisy i praktyka miejska – Warszawa, 1.07. – 1 os. 

Konferencja Ochrona Zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, Warszawa, 6.10-
9.10 – 1 os. 

Rachunkowość, zarządcze, organizacyjne oraz fiskalne aspekty prowadzenia działalności 
kulturalnej oraz planowane zmiany ustawowe i ich wpływ na prowadzenie działalności 
kulturalnej w 2014 i 2015 roku. Doradztwo prawne z zakresu ZFŚS, podróży służbowych, 
ochrony danych osobowych i zamówień publicznych, Wieliczka, 21.10 – 1 os. 

Szkolenie  Prawo autorskie w działalności instytucji kultury, Zakopane 21-23.10 – 1 os. 
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Seminarium kulturalne : Kultura w Rzeszowie – nowe kierunki rozwoju i promocji 23.10  
- 1 os.  

Europa dla obywateli - szkolenie na temat pisania i realizacji wniosków z programu - 28.10  
- 3 os. 

Szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się ze zbiorami muzealnymi – Kraków - 
19.11 - 1 osoba  

IV kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, Rzeszów 20-21.11 – 2 os. 

Świat dźwięku i dotyku. REHA for the blind in Poland , Warszawa, 4-5.12 - 1 os. 

 

V Praktyki, staże 

W 2013 roku praktyki studenckie w Muzeum Dobranocek odbywało: 4 studentów, 

zorganizowano staże dla 7 osób w tym 1 osoba ze Słowacji i dwie osoby niepełnosprawne. 

 

VI Promocja Muzeum Dobranocek 

Promocja Muzeum w ramach całorocznej kampanii Niceplace - wizytówki w punktach 
informacyjno-turystycznych w różnych regionach Polski 
 
Projekt i wydanie książki przedstawiającej kolekcję Muzeum Dobranocek  w Rzeszowie – 
Wspomnienia nie tylko dla dzieci (jęz. pol.-ang.) nakład 100 szt. miękka oprawa, 300 szt. 
twarda oprawa 
 
Zaprojektowanie i wydanie ulotki informacyjnej o Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. 
 
Promocja Muzeum Dobranocek poprzez zamieszczenie na stronie internetowej instytucji 
spaceru panoramicznego oraz gry panoramicznej z bohaterami animacji dla dzieci  
 
Promocja muzeum w ramach współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją 
Turystyczną (kolportaż ulotek i folderów na targach turystycznych oraz podczas walnego 
zgromadzenia, konferencji oraz w wydawnictwach PROT – Podkarpackie Plan Miasta  
Rzeszowa, foldery i wydawnictwa książkowe) 
 
Promocja Muzeum w ramach Studenckiej Akademii Działania w Rzeszowie (wystąpienie, 
prezentacja multimedialna) 20.02 
 
Plebiscyt na najpopularniejszą dobranockę 07.02.- 20.03. 
 
Promocja podczas Konferencji prasowej nt. Europejskiej Nocy Muzeów – 06.05 
 
Promocja poprzez Kulturalny sms w Podkarpackim Informatorze Kulturalnym  
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i Kalendarzu Imprez Kulturalnych Województwa Podkarpackiego  
 
Cykliczne artykuły w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym Nasz Dom Rzeszów   
w dodatku Pluszak 
   
Cykliczne artykuły w Miesięczniku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Rzeszowie Nauczyciel i Szkoła 
 
Udostępnienie zdjęć eksponatów z animacji Miś Uszatek do gier firmy Tactic.  
Na opakowaniach gier znajduje się  informacja o pochodzeniu eksponatów z Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie. 
 
Prezentacja muzeum podczas wystaw zewnętrznych  
 
Współpraca promocyjna z SIEMACHA Spot – Millenium Hall (wymiana wydawnictw 
promocyjnych) 07.05 
 
Promocja na roweromatach 
 
Promocja na Pikniku Rodzinnym - Zespół Szkół Nr5 w Rzeszowie 7.06 
 
Udział w akcji Wymień odpady na kulturalne wypady – 17.05.2014 
 
Promocja w konkursie Radia Centrum – 28.05 
 
Promocja Muzeum Dobranocek podczas Dnia Odkrywców -5 Interaktywnego Pikniku 
Wiedzy 07.06.2014 
 
Mapa wakacyjna Trasa dla Bobasa z informacją o Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 
wydanie nakładem własnym 6 kart pocztowych z okazji V urodzin Muzeum Dobranocek 
(nakład 1200  szt.) 
 
wydanie nakładem własnym karty okolicznościowej z okazji Turnieju z Reksiem (nakład 
200 szt.) 
 
wydanie we współpracy z Pocztą Polską dwóch rodzajów znaczków personalizowanych 
własnego projektu z okazji V urodzin Muzeum Dobranocek: z muzealną maskotką Nocek 
oraz z logo Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 
 
Informacja o Muzeum Dobranocek w magazynie pokładowym Polskich Linii Lotniczych 
LOT Kaleidoscope 04/2014 
 
Promocja Muzeum podczas Konferencji prasowej Weekend za pół ceny  – 09.06 
 
Projekt, wydruk i kolportaż ofert na wakacje i ferie zimowe oraz oferty edukacyjnej  
na rok szkolny 2014/2015  
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Projekt i wydruk okazjonalnych plakatów i naklejek promocyjnych – do wystaw oraz 
imprez muzealnych 
 
Wsparcie promocyjne akcji czytelniczej Z książką na walizkach. VIII Podkarpackie 
Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami -14.06. 
 
Promocja podczas trwania konkursu oraz finału  konkursu Przebojowe Dzieciaki  
– 04.04-15.06 
 
Promocja Muzeum Dobranocek w Kopalni Soli Bochnia - współpraca w zakresie wymiany 
informacji i kolportażu ulotek  
 
Udział w programie Rzeszów Airport Bliżej Ciebie 
 
Działania promujące muzeum poprzez zamieszczanie informacji na temat muzeum  
i jego działalności na stronie internetowej muzeum, profilu na facebooku oraz stronach 
prezentujących muzea, atrakcje turystyczne, dla dzieci, dla rodzin. 
 

Udział w konkursie PROT na najlepszy produkt turystyczny 
 
Udział Muzeum w nagraniu dla 1 programu TVP Serce dla dzieci 15.12 
 
Promocja podczas Gry Miejskiej Rzeszowskimi Uliczkami zorganizowanej w Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży. 
 
Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, w tym m.in:  

- redakcjami: Nowiny, Gazeta Wyborcza, Super Nowości, Day&Night, Nasz Dom Rzeszów - 

Pluszak, Teraz Rzeszów, Nauczyciel i Szkoła,  

Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Radio ESKA, Radio Wawa, Radio Centrum, Radio Złote 

Przeboje, TVP INFO,  TVP Rzeszów, TVP Jasło, Błękitna TV i in 

- portalami: nowiny24, polskieradiorzeszow, mjakmama24, rzeszow-news, 

podkarpackie.travel, rzeszow.pl, gazeta.pl, dynów360, miastodzieci.pl, lancut.pl, 

radioopole,pl, strefaimprez.pl, aktualności.web-portals.pl, resinet.pl, galicjusz.pl, 

pogranicze.pl, resman.pl, rzeszow24.pl, klatkapoklatce.pl, kulturaonline.pl, 

naszemiastoPoznan, naszemiastoWarszawa, dziennikzachodni, kurierlubelski, icity.pl, 

trasadlabobasa, biznesBox 

(np. Teraz Rzeszów 16.01,27.02, 13.03, 20.03, 10.04, 24.04, 15.05,  Super Nowości 

31.05.2014, Day&Night 04.2014, Kaleidoscope 04.2014, TV Łańcut 26.02) 

 

 

 

 


