PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W RAMACH OBCHODÓW
LUBELSKICH DNI SENIORA

Muzeum Lubelskie w Lublinie ( Zamek Lubelski )
w dniach 10 – 16 czerwca wstęp do Muzeum Lubelskiego wraz z oddziałami
jest dla Seniorów bezpłatny.
● 11 czerwca – godz. 10.00 – 30 osób – Oprowadzenie po stałej, nowej wystawie
archeologicznej.
● 12 czerwca – godz. 12.00 – sala konferencyjna – Wykład i prezentacja na temat
szkła „Kruche piękno” .
● 13 czerwca – godz. 12.00 – 30 osób – Wykład „Gest w ikonie” i oprowadzenie po
wystawie malarstwa ikonowego.
● 12 -13 czerwca – godz. 10.00 – Oprowadzenie po nowej edycji stałej wystawy
etnograficznej.
● 14 czerwca – godz. 12.00 – 30 osób – oprowadzenie po Kaplicy
15 czerwca – godz. 12.00 – 30 osób,
16 czerwca – godz. 16.00 0 30 osób.
Wejściówki na proponowane spotkania są do pobrania
w Kasie Muzeum – od 1 czerwca

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Od początku sezonu turystycznego 2013 Muzeum wprowadziło nowy rodzaj biletu
wstępu dla Seniorów – osoby, która ukończyła 60 lat. Dla tej grupy turystów
Muzeum oferuje bilet ulgowy – ok. 5% wartości biletu normalnego.

Muzeum Wsi Lubelskiej (Skansen)
● 13 czerwca, godz. 10.00 – 13.00 (wejście bezpłatne)
Międzypokoleniowe spotkanie literacie „Bądź...Którędy do gawędy?”
- Przypowiastki przy piecu dla seniorów z udziałem podopiecznych z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lublinie i młodzieży z lubelskiej fundacji Rozwiń
Skrzydła (wybrane sektory Muzeum, malowniczy wąwóz u podnóża dworu
z Żyrzyna, chata z Urzędowa). Spotkanie zakłada krótkie wprowadzenie
uczestników w świat rodzimej literatury, bajek, ludowych opowieści, ze zwróceniem
ich „wychowawczej” roli jaką pełniły przez pokolenia.

Wojewódzka
w Lublinie

Biblioteka

Publiczna

im.

Hieronima

Łopacińskiego

(ul. Narutowicza 4)
Wejście bezpłatne
● 11 czerwca, godz. 9.00 – 11.00
„Bezpieczne finanse seniora” - warsztaty internetowe (czytelnia internetowa WBP)
W trakcie spotkania seniorzy będą mieli okazję poznać oferty banków
internetowych, sposoby dokonywania rezerwacji i płatności przez internet, zakupy
obcej waluty. Zgłoszenia przyjmują pracownicy Czytelni Internetowej, ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń tel. 81 52 87 445.
● 13 czerwca, godz. 9.00 – 11.00
„Portale społecznościowe dla seniorów” - warsztaty internetowe (Czytelnia
Internetowa WBP). Podczas spotkania seniorzy zapoznają się ze sposobami
użytkowania portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Nasza Klasa,
Pinterest, Instagram.
Będą mieli okazję do samodzielnego zakładania kont, poznają możliwości serwisów
oraz ich zalety w zakresie komunikacji we współczesnym świecie. Zgłoszenia
przyjmują pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego, ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń tel. 81 52 87 421.
● 14 – 15 czerwca
„VII lubelskie Targi Książki” (WBP). Zapraszamy wszystkich senioró do skorzystania
z oferty Lubelskich Targów Książki, na których będą mogli spotkać się z autorami
oraz wydawcami z Lublina i Lubelszczyzny, zapoznać się z ofertą wydawniczą,
nabyć książki oraz zdobyć autograf pisarzy. Zachęcamy również do udziału
w VI Lubelskiej Aukcji Antykwarycznej.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Teatr prowadzi stałą inicjatywę pn.”Weekend dla seniorów” - oferta dotyczy
wybranych spektakli z dopiskiem „Weekend dla seniorów”.
W ramach akcji bilety ulgowe dla seniorów (osoby od 60 roku życia) w cienie 15zł.

