MUZEALNE AKTUALNOŚCI …
ON-LINE!
Muzeum Krakowa ma zamknięte swoje placówki i wystawy, jednak on-line jesteśmy dostępni dla Was
natychmiast i wszędzie!

#ZOSTANWDOMUOPOWIEDZKRAKOW
bit.ly/zostanwdomuopowiedzkrakow

Historia dzieje się wokół nas nieustannie! Może opowiesz o bohaterach naszych czasów – lekarzu lub
pielęgniarce, ratowniku medycznym albo sprzedawczyni ze sklepu? Może szyjesz w domu maseczki?
To idealne opowieści do naszej akcji #zostanwdomuopowiedzkrakow!
Wybierzemy najciekawszą z Waszych opowieści i udostępniali na naszych profilach w mediach
społecznościowych.
Bo historię piszemy razem…
Więcej informacji o akcji na stronie: bit.ly/zostanwdomuopowiedzkrakow

OPOWIEDZMY RAZEM O CZASIE PANDEMII
https://www.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/opowiedzmy-razem-o-czasie-pandemii

Doświadczamy teraz wszyscy wyjątkowego czasu: zmieniają się nasze warunki pracy, życia
rodzinnego, życia towarzyskiego. Stajemy przed wieloma zupełnie nowymi wyzwaniami i
problemami, ale też niejednokrotnie odkrywamy w sobie nowe talenty albo znajdujemy czas,
by rozwinąć te stare.
Te doświadczenia chcemy zebrać w Muzeum Krakowa, a gdy już minie epidemia koronawirusa
SARS-CoV-2 − pokazać je i zaprosić Was do wspólnej opowieści o tym czasie.
Dlatego zwracamy się do Was, krakowian, o wszelkie pamiątki, opowieści, dokumentujące
pandemię, które później zostaną wykorzystane w tworzeniu wystawy pt. „A po nocy
przychodzi dzień”!

Jeżeli malujecie, rysujecie, rzeźbicie bądź tworzycie muzykę i chcielibyście się swoimi działami
podzielić z nami − bardzo serdecznie zapraszamy! To, co można przesłać drogą mailową,
wysyłajcie już teraz na adres m.zdeb@muzeumkrakowa.pl
Z kolei wszystko to, co ma charakter materialny, przyjmiemy także, ale dopiero wtedy, kiedy
już będziemy mogli ponownie otworzyć nasze Muzeum.
CYFROWY THESAURUS
http://ct.mhk.pl/wps/portal/

Poznaj nasze zasoby 2D w Cyfrowym Thesaurusie! Zobacz muzealia płaskie: zdjęcia, pocztówki, grafiki,
rysunki, projekty scenograficzne, mapy. W ramach projektu do digitalizacji przeznaczono ponad 18 800
eksponatów, które możecie przeglądać bez wychodzenia z domu!

BLOG „OPOWIEŚCI O KRAKOWIE”
https://blog.mhk.pl/

Śledź naszego muzealnego bloga! Publikujemy na nim krakowskie opowieści, zarówno te znane, jak i
mniej znane.

PLEBISCYT NA PATRONA DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO
https://www.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/plebiscyt-na-patrona-dni-pamieci-ofiar-gestapo

Od 11 do 14 września 2020 r. oddział Muzeum Krakowa Ulica Pomorska organizuje 14. obchody Dni
Pamięci Ofiar Gestapo. Tegoroczna edycja poświęcona będzie 80. rocznicy Akcji AB w Krakowie.
Patronem tegorocznych obchodów będzie mjr Walery Alojzy Krokay, drugiego - wybiorą Państwo.
Prosimy, aby spośród osób, których biogramy znajdują się w Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i
komunistycznego (http://krakowianie1939-56.mhk.pl), wskazali Państwo osobę, która Państwa
zdaniem powinna zostać patronem tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Propozycje prosimy
przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. na adres: dnipamieci@mhk.pl. Spośród zgłoszonych kandydatów
patron zostanie wyłoniony w drodze otwartego plebiscytu. Wyniki poznamy 15 czerwca 2020 r.
Zapraszamy do udziału. Dla uczestników przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

WIRTUALNE SPACERY

Zapraszamy Państwa na wirtualne spacery po naszych dwóch wystawach:
Rynek Podziemny: https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny/wirtualny-spacer
Po wystawie „Cyberteka”:
https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/palac-krzysztofory/wirtualny-spacer-1

SKLEP ON-LINE!
https://www.muzeumkrakowa.pl/sklep

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego sklepu on-line! Tylko tutaj znajdą Państwo
najnowsze wydawnictwa Muzeum Krakowa!

WYDAWNICTWA MUZEUM KRAKOWA… ON-LINE!
Edukacyjne spacery po Nowej Hucie: bit.ly/EdukacyjneSpaceryPoNH
„Krzysztofory” numer 35: bit.ly/Krzysztofory35
„Krzysztofory” numer 36: bit.ly/Krzysztofory36
„Niematerialne Dziedzictwo Miasta”: bit.ly/niematerialneDziedzictwoMiasta
Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za okres 2016 -2017: bit.ly/KLPlaszow1
Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za okres 2018 -2019: bit.ly/KlPlaszow2
Płaszów. Odkrywanie. Materiały pokonferencyjne (pol., ang.): bit.ly/PlaszowOdkrywanie
KL Plaszow. Archeologia miejsca pamięci (pol., ang.):
https://bit.ly/KlPlaszowArcheologiaMiejscaPamieci

NASZE PROJEKTY
Muzeum Krakowa to nie tylko wystawy i wydarzenia, ale także projekty, które realizujemy
specjalnie dla Państwa!
Projekt konserwacji negatywów z atelier Kriegerów 2017-2018: http://ignacykrieger.pl/
Opowiedz mi miasto: https://opowiedzmimiasto.mhk.pl/
Ocalić od zapomnienia: https://ocalicpamiec.mhk.pl/
Krakowscy sprawiedliwi: http://sprawiedliwi.mhk.pl/o-projekcie
Cyfrowe Archiwum KL Plaszow: https://ca.muzeumkrakowa.pl/

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SŁUCHOWISKO DLA DZIECI #KrzysztoforekOnLine

W każdy wtorek o godzinie 19.00 zapraszamy na naszą muzealną wieczorynkę #KrzysztoforekOnLine!
Muzealnicy wcielili się w rolę lektorów i przygotowali niesamowite, muzealne słuchowisko dla dzieci!
Co tydzień nowa opowieść. Zapraszamy do naszych kanałów, gdzie znajduje się pierwszy odcinek!
Kolejny… już jutro!
Spreaker
https://www.spreaker.com/show/krzysztoforekonline
Youtube
bit.ly/KrzysztoforekOnLinePlaylista (napisy dla osób niesłyszących)
Spotify
https://open.spotify.com/episode/0HRtxLg8lXqt7J01sHBA8V

FACEBOOK: KRZYSZTOFOREK I DOROTKA
https://www.facebook.com/Krzysztoforek/

Zapraszamy również do mediów społecznościowych! Na profilu naszego Działu Edukacji znajdziecie
wiele pomysłów na gry i zabawy ze swoimi dziećmi!

GRA PRZYGODA Z LAJKONIKIEM!

Pobierz aplikację, która przybliży młodym odbiorcom krakowską tradycję Lajkonika, element
niematerialnego dziedzictwa Krakowa!
Aplikacja ma charakter gry przygodowozręcznościowej, użytkownik rozwiązuje zagadki, by odkryć i poznać fakty, nazwy własne i
wizerunki obiektów odnoszące się do tradycji Lajkonika!
Aplikacja na telefon: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.krakow.inet.lajkonik
Gra komputerowa: Przygoda z Lajkonikiem (wersja komputerowa)

LEGENDY PODGÓRSKIE

Legenda o Mistrzu Twardowskim: bit.ly/LegendaOMistrzuTwardowskim

Legenda o zaklętej księżniczce: bit.ly/LegendaOZakletejKsieznicznce

Kolorowanki i spacerowniki

https://www.muzeumkrakowa.pl/materialy-do-pobrania

MUZEUM BEZ BARIER
Przewodnik dla niesłyszących po dźwiękach wykorzystanych na wystawie Kraków - czas
okupacji 1939-1945: bit.ly/DziwiekiOkupowanegoKrakowa
Fabryka Emalia Oskara Schindlera (pliki MP3 z audiodeskrypcją): bit.ly/FSAudiodeskrypcja
Spacery po Nowej Hucie: bit.ly/spaceryNH
Słuchowisko o tradycji szopkarstwa krakowskiego: bit.ly/SzopkiSluchowisko
Czytanie obrazów: http://czytanieobrazow.pl/
Muzealne Opowieści (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu):
bit.ly/MuzealneOpowiesciPlaylista
KrzysztoforekOnLine (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu): bit.ly/KrzysztoforekOnLinePlaylista
Legenda o zaklętej księżniczce (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu):
bit.ly/LegendaOZakletejKsieznicznce
Legenda o Mistrzu Twardowskim (napisy dla osób z dysfunkcją słuchu):
bit.ly/LegendaOMistrzuTwardowskim

KANAŁ MUZEUM KRAKOWA NA KANALE YOUTUBE!
Polecamy oglądanie Muzealnych opowieści oraz Działo się w Krakowie. Wszystkie odcinki, a
także inne filmy, które powstały przy udziale pracowników Muzeum Krakowa dostępna są na
naszym kanale Youtube!
Muzealne Opowieści: bit.ly/MuzealneOpowiesciPlaylista
Działo się w Krakowie: bit.ly/DzialoSieWKrakowie
Opowiedz mi miasto: bit.ly/OpowiedzMiMiasto
Ocalić od zapomnienia: bit.ly/OcalicOdZapomnienia
Drążenie miasta. Woda: bit.ly/DrazenieMiastaWoda
przeMieszczanie: bit.ly/przeMieszczaniePlaylista
#jestemKrakow: bit.ly/JestemKrakow
Muzeum w mieście. Miasto w muzeum: bit.ly/MuzeumWMiescie

MUZEUM KRAKOWA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Bądź z nami na bieżąco i śledź nasze profile w mediach społecznościowych!
FACEBOOK
Profil główny Muzeum Krakowa: https://www.facebook.com/muzeumkrakowa
Fabryka Emalia Oskara Schindlera: https://www.facebook.com/FabrykaSchindlera/
Miejsce Pamięci KL Plaszow: https://www.facebook.com/KLPlaszow/
Dom Zwierzyniecki: https://www.facebook.com/DomZwierzyniecki/
Rydlówka: https://www.facebook.com/rydlowka/
Muzeum Teatralne: https://www.facebook.com/teatrMHK/
Pałac Krzysztofory: https://www.facebook.com/PalacKrzysztofory/
Kamienica Hipolitów: https://www.facebook.com/KamienicaHipolitowMHK/
Muzeum Nowej Huty: https://www.facebook.com/MuzeumNowejHuty/
Muzeum Podgórza: https://www.facebook.com/muzeumpodgorza/
Rynek Podziemny: https://www.facebook.com/RynekPodziemny/
Ulica Pomorska: https://www.facebook.com/Ulica-Pomorska
Apteka Pod Orłem: https://www.facebook.com/AptekaPodOrlemMuzeumKrakowa/
Thesaurus Cracoviensis: https://www.facebook.com/thesauruscracoviensis/
Celestat: https://www.facebook.com/trasaobronnosci/
Stara Synagoga: https://www.facebook.com/StaraSynagoga/
Fotografia Krakowska: https://www.facebook.com/FotografiaMHK/
Sklep muzealny: https://www.facebook.com/Sklep-Internetowy-Muzeum-Krakowa/
INSTAGRAM:
Muzeum Krakowa: muzeumkrakowa
Miejsce Pamięci KL Plaszow: klplaszow

A na koniec… nie lada gratka! HYMN SZOPKARZA! https://bit.ly/HymnSzopkarza

