Muzeum Archeologiczne w Krakowie,
31-002 Kraków, ul. Poselska 3
(0-12) 422-71-00; (0-12) 422-75-60
Fax: (0-12) 422-77-61

Szanowni Państwo,
przesyłam informację o aktualnych wydarzeniach Muzeum
Archeologicznego w Krakowie.

Godziny otwarcia muzeum:
Poniedziałki 09.00 - 14.00
Wtorki 09.00 - 14.00
Środy 09.00 - 14.00
Czwartki 14.00 - 18.00
Piątki 10.00 - 14.00
Soboty nieczynne
Niedziele 10.00 - 14.00
Ceny biletów wstępu:
Gmach główny:
bilet normalny 7 zł
bilet ulgowy 5 zł
niedziela wstęp wolny
Podziemia Muzeum:
Wystawa:
„Dzieje najstarsze i stare
gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”
bilet normalny - 5 zł
bilet ulgowy - 3 zł
niedziela - wstęp wolny

W lutym 2010 roku w Muzeum Archeologicznym można zobaczyć:
1. WYSTAWA CZASOWA:
„Wyspa władców. Ostrów Lednicki w Państwie Pierwszych
Piastów”
Wystawa otwarta od 15 listopada 2009 roku do 7 marca 2010 roku.
Wystawa przenosi zwiedzających w czasy, kiedy to Ostrów Lednicki
pełnił funkcje czasowej siedziby panującego; jednego z najstarszych
ośrodków sakralnych państwa; miejsca chrztu
władców Polski oraz ośrodka militarnego
państwa. Prezentowane na ekspozycji zabytki,
plansze, materiały kartograficzne i zdjęciowe
ilustrują niektóre z wielu zagadnień łączących
się z Ostrowem Lednickim.

2. WYKŁADY POPULARNO NAUKOWE.
mgr Ryszard Naglik
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
25 lutego o godz. 16.30
„Archeologiczna autostrada”
Przed czternastu laty z chwilą podjęcia decyzji o modernizacji autostrady
i budowie jej nowych odcinków pojawiła się dla archeologii szansa na przeprowadzenie badań wykopaliskowych na skalę dotąd niespotykaną w Małopolsce. Ich
waga była tym większa, jeśli wziąć pod
uwagę, że obszar Małopolski odgrywa
niezwykle istotną rolę w wyjaśnianiu
i interpretacji zjawisk zachodzących
w pradziejach i wczesnym średniowieczu
na obszarze obecnej Polski. Z tego względu przeprowadzenie prac ratowniczych
stało się wspólnym przedsięwzięciem
trzech największych krakowskich instytucji zajmujących się badaniami archeologicznymi Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Muzeum Archeologicznego w Krakowie
tworzących Krakowski Zespół do Badań
Autostrad.
W ciągu 14 lat prowadzenia prac
ratowniczych przebadano osady i cmentarzyska o łącznej powierzchni ponad 200
ha. Archeologia otrzymała ogromne
zasoby nowych znalezisk ponad dwa miliony zabytków i relikty kilkudziesięciu
tysięcy grobów, budynków, jam gospodarczych, palenisk, pieców i innych
elementów zabudowy osad. Prowadzona obecnie wszechstronna analiza pozyskanych źródeł umożliwia weryfikację dotychczasowych ustaleń dotyczących
dziejów ostatnich siedemnastu tysięcy lat na terenie Małopolski.

3. WYSTAWY STAŁE

Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski
Bogowie starożytnego Egiptu
Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego
w Krakowie
Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera

4. ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Pracownicy Muzeum prowadzą zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych. Zajęcia adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy
i piątki, po uprzednim ustaleniu terminu.
Czas trwania: 1 godzina, opłata: 30 zł.
Zgłoszenia przyjmują:
mgr Dorota Kaźmierczak-Madej, mgr Jarosław Wróbel.
Tel. (12) 422-71-00; (12) 422-75-60 wewnętrzny: 50.
A) Lekcje na wystawach:
- „Historia Muzeum Archeologicznego w Krakowie i jego zbiory”
- „Ziemie polskie w pradziejach”
- „Pierwsi rolnicy i hodowcy na ziemiach polskich”
- „Starożytny Egipt”
B) Zajęcia fakultatywne:
„Życie codzienne we wczesnośredniowiecznym Krakowie”
„Ewolucja człowieka”
„Sztuka epoki kamienia - malarstwo, plastyka, rzeźba”
„Pierwsze narzędzia człowieka”
„Tajemnice mumii”
C) Warsztaty:
„Warsztat pracy archeologa”
„Zajęcia ludności w pradziejach”
D) Wystawa objazdowa:
Początki Państwa Polskiego.
Życie codzienne w Małopolsce wczesnośredniowiecznej

Opracowanie: Lucyna Bałuszyńska

